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RESUMO 

 

 

O presente documento aborda os problemas gerados pelas cidades pós-

modernas, fruto de diversas transformações resultando num crescente 

desenvolvimento das formas de vida urbana que através das suas constantes 

alterações, levaram-nas à fragmentação da sua identidade em modo 

particular nos centros urbanos, onde se assiste as memórias reflectidas de 

gerações remotas.  

Pretendemos abordar uma estratégia para contrariar esta fragmentação 

urbana tendo como prioridade a revitalização urbana por meio de 

acupunctura, incidindo sobre o centro histórico, oferecendo oportunidades 

para despertar referências pontuais pelo território que consigam preservar o 

património arquitetónico histórico, atribuindo-lhe uma nova função e 

devolvendo dignidade aos edifícios capazes de garantir significado cultural e 

económico para a comunidade. 

O objecto de estudo recai sobre Amarante e foram elaboradas diversas 

entrevistas para compreender a situação actual da cidade, suas 

problemáticas, aspectos positivos e fraquezas de modo a recolher toda a 

informação possível e definir um ensaio projectual com necessidades 

revitalizadoras para despertar o património histórico que se encontra falido e 

sem utilidade para a comunidade. 
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ABSTRACT 

 

 

This document addresses the problems generated by postmodern cities, 

resulting from various transformations resulting in a growing development of 

urban life forms which, through their constant changes, have led to the 

fragmentation of their identity in a particular way in urban centers, where it 

watches the memories of remote generations. 

With this paper, we intend to devise a strategy to counter this urban 

fragmentation giving priority to urban revitalization through acupuncture, 

focusing on the historic center, offering opportunities to awaken punctual 

references across the territory that can preserve the historical architectural 

heritage, giving it a new function and returning dignity to buildings capable of 

ensuring cultural and economic significance for the community. 

The study was based on the city of Amarante and several interviews were 

carried out in order to understand the current situation of the city, its problems, 

positive aspects and weaknesses in order to collect all possible information and 

define a project essay with revitalizing needs that allow the awakening of the 

historical heritage which is broken and without utility for the community. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente documento debruça-se na compreensão da cidade Pós-

Moderna abordando as experiências e problemáticas de que foi alvo, 

analisando as cidades que a antecedem enquanto modelos da sua época, 

transformando a cidade no que é hoje e os impactos na preservação do 

património arquitectónico nos núcleos urbanos. É do nosso interesse conceber 

a revitalização como ferramenta de intervenção urbana estudando as suas 

formas e processos e assumindo a acupunctura urbana como instrumento 

operativo para necessidades revitalizantes, tomando a cidade de Amarante 

como objecto de estudo e de experimentação. 

Há milhares de anos que o Homem tende a idealizar a cidade perfeita e 

consoante a época que se atravessava, as cidades possuíam uma identidade 

urbana muito própria, deixando hoje a sua herança cultural, como um álbum 

de recordações ou um legado de conhecimento e história que resistiram às 

adversidades temporais. Porém, por meio de várias transformações na 

sociedade, mais concretamente na viragem do Modernismo para o Pós-

Modernismo, a cidade necessitou de acompanhar os vários progressos do 

Homem e todo esse legado histórico aparece muitas vezes esquecido e 

indignamente desvalorizado, ficando sujeita a um conjunto de situações com 

repercussões sociais e urbanísticas. Depreendemos que com estas transformações 

incongruentes é possível registar um crescimento urbano acelerado a um ritmo 

superior à capacidade de previsão e de assimilação dos problemas afectando 

as esferas sociais e económicas, assistindo consequentemente a uma 

degradação e desertificação dos núcleos urbanos e à guetização dos bairros 

centrais principalmente a partir dos anos oitenta no século XX quando os 

movimentos migratórios empurraram a população dos centros para a periferia, 

expandindo problemas de organização do espaço nas grandes cidades que 

incidem desde a periferia para o centro. O progresso dos meios de transporte e 

a difusão da tecnologia condicionam de forma delicada e litigiosa o modo de 

usufruir o espaço público e a forma como a relações sociais se desencadeiam 

cada vez com menos frequência pelas pessoas.  
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Tomando noções desta realidade, verificamos a desertificação dos 

centros históricos e a degradação do seu património enquanto lugar 

simbólico possuidor de um valor superior ao que é posteriormente construído 

e procuramos, dentro deste contexto, identificar os métodos de intervenção 

urbana capazes de responder às divergências que tomam conta dos 

núcleos urbanos da cidade pós-moderna. 

O objectivo passa por apresentar a acupunctura urbana como 

instrumento revitalizador, essencial, influente e as suas formas mais eficazes 

a aplicar adequadamente na reconversão programática do património 

arquitetónico devoluto e também compreender até que ponto pode 

ajudar a inverter este cenário inóspito. 

Assim sendo, é fundamental desenvolver um ensaio projectual no 

centro histórico de Amarante onde é testada a revitalização urbana através 

da acupuntura, como instrumento activador e gerador de energia pondo 

os centros energéticos em funcionamento para que todo o território 

conceba uma nova dinâmica a longo prazo de forma a promover e 

valorizar o património existente, atribuindo novos usos, mas mantendo a sua 

identidade. 

Como tal, foram recolhidas diversas fontes bibliográficas destacando 

autores como Chueca Goitia, François Ascher, Leonardo Benevolo, Manuel 

Castells, Teresa Barata Salgueiro e Jaime Lerner, assim como informação 

proveniente da leitura de artigos, dissertações de mestrado, levantamento 

fotográfico, inquéritos e consulta de arquivos municipais e da turma, numa 

informação filtrada consoante as pretensões do presente documento, 

dividido em dois capítulos. 

O primeiro capítulo dedica-se à Necessidade de Revitalização da 

Cidade Pós-Moderna, onde se inicia um estudo aprofundado da cidade 

pós-moderna e as cidades que a antecedem, identificando os problemas 

originados pela aceleração e difusão do progresso científico e tecnológico, 

pondo em causa a qualidade de vida e o património histórico herdado nos 

núcleos urbanos, onde a revitalização aparece como solução para 

contrariar estas problemas, aplicando a acupunctura urbana como 

método revitalizador eficaz e onde são abordados alguns casos de 

estudo. 
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O segundo capítulo desenvolve a Acupunctura para Reabilitação do 

Cine-Teatro de Amarante, onde é concluído o processo de investigação e onde 

são colocados em prática os conhecimentos adquiridos, aplicando-os primeiro 

numa dimensão urbana intervindo pontualmente no centro histórico de 

Amarante através da comunicação e inter-relação dos pontos energéticos 

activados, definindo um percurso entre eles e dinamizando o território e 

particularizando o ensaio projectual tomando como referência a reabilitação 

do Cine-Teatro de Amarante numa Escola Superior de Artes Performativas. 

Desta forma, esperemos demonstrar a importância da revitalização em 

espaços insalubres da cidade ou em edifícios obsoletos, valorizando o 

património arquitectónico histórico, mantendo a sua identidade e promovendo 

a comunidade a usufruir e tirar proveito das práticas positivas, contaminando 

de alguma forma a cidade através destas influências.   
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Figura 1 | 100.000 Staples Installation 
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CAPÍTULO I 
              A NECESSIDADE DE REVITALIZAÇÃO DA CIDADE PÓS MODERNA 
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Figura 2 | Vista Aérea Nova Iorque 
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1.1. ANTECEDENTES DA CIDADE PÓS-MODERNA 

 

 

A pretensão de definir cidade revela-se um desafio, tal é a complexidade 

do tema e a vastidão de conhecimentos que a sua abordagem implica. É por 

isso essencial compreendê-los e analisar as definições que a história da cidade 

nos foi mostrando para percebermos o que ela é hoje, como se relaciona e 

como comunica. Chueca Goitia (2010:33) afirma que as cidades, além de ligadas 

à história, são elas próprias história e que isso explica muito da sua realidade. 

Assim, uma cidade ou urbe é uma área densamente povoada, 

caracterizada pelos estilos de vida particulares dos seus habitantes, pela 

urbanização e concentração de actividades económicas. Enquanto zona 

urbana, nela se agrupam zonas residênciais, comerciais e industriais opondo-se 

ao estilo de vida rural do campo. O termo cidade caracteriza-se por designar 

uma dada entidade político-administrativa urbanizada. Enquanto espaço físico 

consiste num núcleo populacional caracterizado por um espaço de grandes 

dimensões onde ocorrem relações e fenómenos sociais, culturais e económicos. 

Com tantos modelos de cidade e todos eles diferentes entre si, é difícil obter 

uma definição exacta. Chueca Goitia compreende essa dificuldade ao 

analisar e estudar as várias cidades ao longo da história da humanidade sob 

um número significativo de ângulos, perspectiva essa traduzida na afirmação 

de que: 

 

(…) a cidade mergulha as suas raízes nos costumes e hábitos dos seus 

habitantes, que possui tanto uma organização física como moral, que se 

modelam e modificam uma à outra através da sua mútua interacção. A 

estrutura da cidade, que impressiona primeiro pela sua complexidade, tem por 

base a natureza humana, da qual é a expressão. Porém, esta estrutura já 

formada actua, por sua vez, sobre os seus habitantes, que ficam colocados 

frente a uma realidade exterior com a qual têm de contar (GOITIA, 2010:32). 

 

Daqui resulta que os conceitos que estão subjacentes, valorizam a 

importância das estruturas da cidade e articulam essa dinâmica dos aspectos 

materiais e espirituais para determinar o que é peculiar na cidade, mas o autor 
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Figura 3 | Memorial Holocausto 
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conteve-se na afirmação quando se depara com uma única fórmula que 

avalia o que realmente é característico e peculiar na cidade, não podendo ser 

mais nada senão a sua história. Tal como afirma Goitia (2010:33): 

 

É seguindo esse caminho que nós acabamos por afirmar que essa 

realidade radical não é outra, nem pode ser outra, senão a história, que a 

cidade não é nem só estrutura, nem só espirito, mas sim uma realidade que 

abarca ambos os componentes, o ser físico e o ser moral, conjugados numa 

realidade superior: o ser histórico. 

 

Nesta abordagem, a herança histórica da cidade diz-nos muito da 

cultura antecedente e que por cá ficou mesmo que a sua substância social já 

tenha desaparecido e permitiu sempre alcançar a maturação para uma 

cidade mais avançada ao longo da história. A cidade é um arquivo de 

recordações e sentimentos, estão preservadas no tempo e espaço memórias 

de uma época e é isso que salvaguarda uma definição de um tipo de cidade 

de uma determinada época. 

Maurice Halbwachs analisa as memórias como partículas que formulam 

uma identidade e que ajudam a fazer a recolha de uma sucessão de 

acontecimentos marcantes. Afirma que o fenómeno da lembrança e 

recordação são processos que para serem válidos são considerados os 

contextos sociais de uma época que ajudam a filtrar a reconstrução da 

memória, desenvolvendo um conceito de memória colectiva como um 

fenómeno colectivo e nunca um factor individual. Apenas nestas condições é 

que, a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de 

dados emprestados pelo presente, e além disso, preparada por outras reconstruções 

feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem 

alterada (HALBWACHS, 1950:48). Por meio deste entendimento, percebemos que: 

 

As cidades são isso; cenário da história, da grande, da pequena, da 

local, da nacional, da universal; os homens vêm de partes muito diversas, de 

aldeias, de vitórias distantes; os acontecimentos forjam-se em todo o mundo, 

mas a cidade é sempre o ponto de convergência, o lugar da acção, onde todos 

os processos se comprimem, se esquematizam e aceleram, forno de combustão 

social. Desde logo fica a memória, a cidade converte-se em arquivo (GOITIA, 

2010:37). 
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Figura 4 | Vista sobre Atenas 
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Tomando noções desta breve abordagem da definição de cidade, 

assimila-se uma atenção especial à sua história como apreensão da sua 

dimensão, desde os seus antecedentes até à sua situação actual. 

As cidades da Antiguidade das culturas egípcia, mesopotâmica e 

indostânica, eram caracterizadas pela sua dimensão monumental, quer pelas 

avenidas, praças e palácios normalmente para corresponder à riqueza dos reis 

e imperadores e com desejo de provocar os gregos numa forma de 

demonstração de poder. Pouco ficou do que restava dessas cidades excepto 

as construções de cariz religioso e ainda alguns palácios e monumentos. A regra 

destas cidades não fugia muito ao estilo monumental, cercada de grandes 

fortificações, adquiriam uma malha urbana regular com diferenciação de eixos 

estruturantes que faziam ligação directa com a porta monumental e o palácio 

como era caso a cidade da Babilónia. Não havia um critério urbano que 

unificasse socialmente os habitantes, pois a preocupação era mostrar a 

grandeza das suas construções, traduzindo-se num tipo de cidade de carácter 

frio e distante entre as relações sociais de diferentes estatutos e hierarquias tal 

como relata Goitia (2010:42) numa pequena passagem, à sombra das 

construções gigantescas do templo-palácio amontoava-se a cidade, em condições 

físicas e morais de subordinação evidente. 

Em contraste, as civilizações gregas com o desenvolvimento da 

democracia nas cidades-estado, surgiu uma maior participação social nas 

questões da comunidade e com ela a formação de: 

 

(…) uma nova cultura, que ainda hoje permanece base da nossa 

tradição intelectual. É necessário recordar sucintamente a organização da polis, 

a cidade-Estado, que tornou possíveis os extraordinários resultados da literatura, 

da ciência e da arte (BENEVOLO, 1997:75-76). 

 

Cidade-Estado indica uma cidade independente, com um papel 

autónomo no seu governo, actualmente o termo ainda se aplica e é empregue 

para denominar cidades que são pequenos países politicamente 

autossustentáveis como são exemplo o Vaticano e Mónaco.  
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Figura 5 | Fórum Romano (antes e depois) 
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Com estas bases de raciocínio, nota-se uma clara evolução da 

constituição da cidade e da consciência social, passando a haver um centro 

cívico ou conjunto de edifícios representativos como a praça (ágora) a figurar 

o lugar de reunião e assembleia manifestando-se como expressão máxima da 

esfera política, filosófica e artística e os templos situados na acrópole, como 

locais de culto religioso que representava:  

  

(…) para os gregos o cume do seu mundo espiritual, e o maior 

orgulho da sua criação artística. A cidade tinha deixado de ser o amontoado 

de casas humildes, dominadas pelo palácio-templo de um rei divinizado, para 

se converter numa estrutura mais complexa, onde dominavam os elementos 

destinados a uma utilização geral: praças, mercados, pórticos, edifícios da 

administração pública, teatros, estádios, etc. (GOITIA, 2010:47). 

 

O estilo de vida da civilização grega influenciou o planeamento das 

cidades romanas e foram adoptados os refinamentos técnicos como 

aquedutos, pavimentos e sistemas de esgotos e água corrente. Os romanos 

tinham como intenção a criação de centros urbanos noutros locais do Império 

onde as cidades não existiam e desta forma o Império Romano culminava-se 

num mundo de cidades autossuficientes, dotadas de autonomia, tendo Roma 

como centro de poder e coração do Império, o modelo de excelência a seguir. 

Quanto ao traçado urbano, procurava-se sempre linhas geométricas e 

regulares (cardos e decumanos) e caso não fosse possível eram substituídos por 

conjuntos urbanísticos e arquitectónicos de grande imponência, a exemplo 

disso era a cidade de Roma. Mais do que por um sentido funcional, as suas 

exepcionais construções e infraestruturas destacam o poderio romano que 

ainda hoje são mantidas e preservadas como as pontes de várias ordens, as 

arcadas dos aquedutos (…) parecem ser devidas, em certos casos, não a necessidades 

técnicas mas à vontade de deixar obras monumentais e impressionantes; de facto, na 

Idade Média, quando será impossível construir manufacturados deste género, as 

populações continuarão a chamá-las de “pontes do diabo” e a considerá-las obras de 

um poder sobrenatural (BENEVOLO, 1997:188). 
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Figura 6 | Rua de Marraquexe 
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Com a queda do Império Romano, a cidade islâmica em toda a sua 

concepção traduziu-se num tipo de urbe mais reservada onde se verifica nas 

plantas das cidades as suas primeiras transformações introduzindo uma malha 

informal com aspecto de labirinto assemelhando-se ao sistema nervoso, 

contrastando com a malha regular das cidades gregas e romanas, funcionando 

como um organismo compacto, fazendo um retrocesso ao desenvolvimento 

social faltando a ágora, teatros estádios e locais para assembleias de cidadãos.   

No entanto a cidade islâmica remete-nos para um novo sentimento, uma 

ideia mais introvertida e intimista, contrastando com uma rua contínua, aberta, 

que é obrigatoriamente exibicionista, coisa que repugna ao muçulmano, o qual prefere 

o segredo, que não se saiba o que está por detrás (GOITIA, 2010:70). 

É a partir da própria habitação (considerado um santuário para o 

muçulmano) que o carácter privado e sagrado ganha força com os seus 

terraços e pátios, sendo estes os únicos espaços abertos para o interior. É uma 

cidade que não se exibe. 

Esta forma de conceber a cidade como um organismo simples e menos 

complexo devido à pouca actividade social, dá grande destaque na vida 

privada e doméstica dos seus habitantes concedendo mais importância à 

família e à casa familiar. Nas habitações não havia grande decoração nas 

paredes e as janelas estavam viradas para pequenos pátios. As ruas também 

concebiam um importante significado, pois apesar de ser a rua o rosto da 

cidade, ela era também secreta e privada o que parece estranho e 

contraditório. Mas o encanto do muçulmano era isso mesmo, a quebra da 

perspectiva da rua e a surpresa que reservava ao virar de cada esquina mais à 

frente, o sentimento de interioridade numa expressividade intimista que 

harmoniza o olhar e a atenção de quem por lá passa, a contemplação das 

fachadas mais requintadas somente dentro dos pátios das habitações num 

sentido de respeito pelo próximo…é por tudo isto que a cidade muçulmana é 

uma cidade: 

 

(…) indiferenciada, sem rosto, misteriosa e recôndita, profundamente 

religiosa, símbolo de igualdade dos crentes perante o Deus supremo (GOITIA, 

2010:72). 
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Figura 7 | Ilustração de Cidade Medieval 
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O Império Romano lentamente foi caindo e muito da sua força 

governamental e institucional desvanece-se com ele. A população dispersa-se 

no mundo rural e deixa de estar concentrada em grandes urbanizações 

dedicando-se mais à vida agrária. Estabelece-se um regime feudalista na 

Europa e a vida do campo torna-se uma realidade mais acentuada. Com base 

nestes factores, a cidade medieval nasce de cidades que evoluíram a partir de 

aldeias ou através de pequenos povoados protegidos por muralha incentivadas 

pelo medo das invasões bárbaras, com núcleo militar e divisão administrativa. 

Goitia (2010:78) afirma que toda a cultura europeia da Idade Média tem um 

acentuado carácter agrícola. Isto foi possível devido às condições favoráveis e às 

características naturais do solo. No plano religioso, a vida monástica também 

reconhecia a cultura agrária e vivia de forma vinculada ao campo. Para 

confrontar um forte domínio da vida agrária, o crescimento da cidade medieval 

é desenvolvido através de grupos do tipo mercantil e artesãos que faz 

desencadear um tipo de sociedade movida pela força do comércio e da 

indústria chamada sociedade burguesa e é esta sociedade que estimula o 

estilo de vida medieval.  

Com efeito, urbanisticamente, a cidade medieval adquiriu contornos 

que facilitassem o comércio, o centro da cidade era ocupado pela catedral 

ou templo concebendo uma importância espiritual e nessa praça onde se 

encontrava a catedral, servia também de recinto para o mercado. Desse 

centro, as ruas mais importantes saíam de forma radial até aos limites 

muralhados da cidade, as ruas secundárias destinavam-se mais a utilização de 

peões. Estas cidades tinham uma característica comum no que toca à sua 

implantação, geralmente situavam-se em locais de difícil acesso (como colinas 

ou imediações de rios) por necessidade de defesa e nessa condição a 

fisionomia da cidade tinha de se adaptar à topografia irregular influenciando a 

estrutura da cidade. 
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Figura 8 | Cidade Palmanova 
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Nesta época, o Renascimento manifesta-se como uma redescoberta e 

revalorização de valores culturais da antiguidade clássica e consequentemente 

traduz-se na ruptura do carácter medieval. Primeiramente este movimento 

manifesta-se em Itália, em cidades como Florença e Siena, mais tarde difunde-

se pela Europa, mas foi em Itália onde ganhou maior expressão. Se antes o 

Homem vivia nas trevas, com os ideais renascentistas regressaria à luz, através 

de novas formas de pensamento, uma mentalidade mais aberta tornando o 

Homem como centro e medida de todas as coisas. 

Esta manifestação de valores implicou uma renovação na arquitectura, 

procurando uma cidade ideal segundo a doutrina Vitrúviana por meio de três 

elementos fundamentais: firmitas (refere-se à estabilidade construtiva), utilitas 

(refere-se à função) e venustas (refere-se à apreciação estética). A cidade 

ideal para Vitrúvio, deveria obedecer a um tipo de planta octogonal rodeada 

de muralhas e que defendesse dos ventos predominantes. A planta da cidade 

não deveria adquirir formas quadradas nem possuir ângulos muito salientes, mas 

foi a planta de nove lados da cidade de Palmanova como apresenta a fig. 8, 

que serviu de exemplo e assumiu-se como representação mais completa de 

uma cidade de acordo com os ideais Renascentistas, com uma praça 

hexagonal ao centro de onde saem seis ruas principais que se estendem a três 

portas e a três baluartes.  

León Baptista Alberti adquire novas formas de pensamento e assume 

princípios como a hierarquização das ruas, achando que as principais deveriam 

ser amplas e rectas, admitindo que as secundárias sejam curvas e com edifícios 

da mesma altura em ambos os lados. Sebastiano Serlio é a favor de praças de 

dimensões regulares e relacionada com algum edifício monumental. Muitas das 

ideias do Renascimento não se chegaram a concretizar por serem consideradas 

utópicas, no entanto este campo de teorias encontrou o seu local de realização 

na América por meio da colonização espanhola. 
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Figura 9| Praça de São Pedro 
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O estilo de cidade barroca herda os estudos teóricos do Renascimento 

procurando, através dos exercícios de pensamento Vitrúvianos e Albertinianos, 

uma pureza e harmonia geométricas excluindo a percepção visual e tratar a 

cidade como uma obra de arte. Nesta fase, com a descoberta da perspectiva 

geométrica foi possível alargar um maior entendimento na representação e 

concepção das criações arquitectónicas, conquistando uma maior evidencia 

no desenvolvimento urbanístico. Considerando que os racionalistas deviam 

obedecer a princípios geométricos, foram utilizados três princípios fundamentais 

para a concepção da cidade como arte: 

 linha recta; 

 Perspectiva monumental; 

 Uniformidade. 

 

(…) estes três princípios enunciados por Lavedan podem reduzir-se a um só: a 

perspectiva ou, mais geralmente, o que a perspectiva trouxe consigo: a cidade 

concebida como vista. (…) O barroco forma, ordena o mundo como panorama. 

(GOITIA, 2010:128) 

 

É nesta contemplação que a cidade barroca se ergue, convertendo-se 

numa expressão cenográfica, como palco para os habitantes denotando um 

carácter nobre e de grande pomposidade, porém não é só este amontoado 

cenográfico o único impulso criador da época uma vez que se construíram 

também hospitais, hospícios, bairros, conjuntos de habitações, alamedas, 

centros de ensino e instituições de cultura. Numa época onde os movimentos 

Iluministas, caracterizados pela racionalidade crítica, e de outras filosofias das 

Luzes, onde foram despontados inúmeros problemas sociais e agitações 

intelectuais e científicas, o Barroco reconheceu-se como uma solução benéfica 

e incorporou as necessidades da altura ao nível urbanístico e 

consequentemente ao nível social.   



44 
 

 

Figura 10| Bairro Operário em Manchester 

Figura 11 | Esquema Cidade-Jardim 
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Por meio de várias transformações na sociedade, a produção capitalista 

procurava dominar perante o antigo regime feudal e com a invenção da 

máquina a vapor e demais equipamentos industriais, teve início a Revolução 

Industrial que perdurou até finais do séc. XIX mudando de forma radical as 

principais cidades dos países desenvolvidos na Europa e no norte da América, 

tornando-se grandes centros industriais. A inovação da máquina a vapor e dos 

meios de transporte de mercadorias que contribuíram para o desenvolvimento 

dos grandes centros fabris, permitiu uma actividade de trabalho em melhores 

condições quer de produção quer de qualidade e a preço acessível o que 

atraiu a população a frequentar as cidades abandonando a vida do campo 

(êxodo rural) e passando a residir em bairros próximos do local de trabalho, 

bairros operários que possuem condições miseráveis como revela a fig.10. É com 

base nestas alterações que as cidades estabeleceram uma reestruturação 

urbana que não facilitasse somente a promoção industrial, mas também todo 

o contexto urbano. 

Um dos modelos mais conhecidos trata-se do modelo de cidade 

concebido por Ebenezer Howard, Cidade-jardim (fig.11), primeiramente 

apresentada através do livro To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform (1898) 

e mais tarde republicado como Garden Cities of To-morrow (1902) e visava um 

conceito de cidade livre dos guetos e favelas, que consistia numa comunidade 

autónoma cercada duma cortina verde destinada à agricultura fazendo uma 

relação directa entre cidade-campo, aproveitando o que há de melhor em 

cada um deles. Howard propunha o equilíbrio social e estabelecia harmonia 

com o Homem e a natureza, procurando satisfazer as necessidades políticas e 

administrativas, num tipo de cidade ideal e bela. No centro da cidade ficariam 

os órgãos públicos e de lazer, o resto seria para os campos, uma avenida central 

de grandes dimensões formando um parque, a zona residencial disposta em 

meia-lua e as industrias seriam implantadas na periferia contornando a linha 

férrea e facilitando os escoamentos da produção. O ideal de cidade proposto 

por Howard fomentou grande atenção e concretizou-se a construção da 

cidade-jardim de Letchworth, a norte de Londres, como melhor exemplo e 

afirmação das convicções e pensamentos de Ebenezer Howard. 
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Figura 12 | Bairro de lata Bidonville 
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 O fim do século XIX e princípio do século XX traduz-se num período de 

grandes transformações na sociedade no modo de produção capitalista. 

Sabendo do desenvolvimento industrial e o surgimento da máquina a vapor, 

consolida-se a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo, 

havendo uma clara tendência em abandonar a vida rural e tornar a vida 

urbana predominante. As cidades vinculavam-se exclusivamente ao lucro em 

que cada empreendimento é desenvolvido considerando a maior possibilidade 

de lucro e desconsiderando traçados regulares ou outros instrumentos de 

controle urbanístico que cooperassem com a circulação ou estética da cidade, 

num crescimento desenfreado dentro de um contexto de Estado liberal, cujos 

órgãos políticos ignoravam responsabilidades pela criação de infraestruturas 

para os cidadãos. Esses empreendimentos baseavam-se numa repetição e 

densificação criando ambientes monótonos e insalubres, apresentando um 

aumento excessivo da população nos centros urbanos comprometendo a 

qualidade de vida das classes e resultando numa proporção desmedida sem 

conseguir acompanhar os problemas que o crescimento urbano abarcava 

(fig.12). A dimensão da cidade e ao mesmo tempo o crescente demográfico, 

constituíam problemas para a organização do espaço e do urbanismo que se 

expande de forma descontrolada anulando critérios viáveis e solucionáveis ao 

caos que se acentuava nas grandes metrópoles, em resumo, destrói-se, por vezes, 

o que a paisagem urbana tinha de mais aliciante, sem qualquer benefício a longo prazo 

(GOITIA, 2010:178). Houve então a necessidade de discutir novas formas de 

intervenção pública, numa época em que se entregou demasiada importância 

ao automóvel e aos problemas de trânsito esquecendo as necessidades 

primárias do cidadão, vários arquitectos marcaram a sua posição num 

pensamento mais racional e objectivo opondo-se a essas considerações: 

 

O importante não é o tráfego. O importante é a maneira como as 

pessoas vivem. Não se ganha nada em reduzir o tempo de transporte de alguns 

minutos se, no fim, se chega a um local de residência insatisfatório. (…) Não faz 

sentido planificar com vista ao tráfego sem planificar ainda mais profundamente 

com vista a outras necessidades humanas (CROSBY, 1965:41). 
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Figura 13 | Plan Voisin para Paris 
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Ao mesmo tempo, nasce também os CIAM (Congresso Internacional da 

Arquitectura Moderna) contribuindo de forma imperiosa para a nova teoria da 

arquitectura, como grande negação à cidade histórica e opondo-se aos seus 

estilos históricos, apoiando-se numa ideia de uma cidade limpa, sintética, 

funcional e racional. Foram responsáveis pelo International Style, considerando 

a arquitectura e o urbanismo como ferramenta política e económica em jeito 

de promoção e progressão social.  

A Carta de Atenas terá sido a maior manifestação urbanística, redigida 

e assinada por vários arquitectos internacionais entre os quais destacando-se Le 

Corbusier. A carta traçou fórmulas e directrizes, definindo o urbanismo moderno 

e considerando a cidade como um organismo funcional colocando as 

necessidades do homem acima de todas as preocupações, sugere a 

separação das áreas residências, de lazer e de trabalho e defende a 

construção em altura inscrita em áreas verdes ligeiramente densas. Defende 

também o património como um testemunho do passado, respeitando o seu 

valor histórico e sentimental em virtude da sua plasticidade, condenando o 

emprego de ornamentação em novas construções, num contexto estético, 

considerando-as falsificações e sem autenticidade.  

Le Corbusier considerado como um dos mais importantes e influentes 

arquitectos do século XX e grande criador da utopia da cidade moderna, 

deixou a sua marca urbanística em várias propostas apresentadas como o Plan 

Voisin (fig.13), com intenção de representação do espírito da época e que, 

segundo os seus ideais, tentasse corresponder às necessidades das pessoas, 

conseguindo compreender as transformações que o automóvel exigia no 

planeamento urbano, separação de usos, construção sobre pilotis permitindo 

fluidez do espaço debaixo da construção e defendendo a aplicação da cor 

branca nos edifícios sem o uso de qualquer tipo de ornamentação, numa 

linguagem simples e limpa, demonstrando que: 

 

A arquitectura moderna é a investigação das maneiras possíveis de 

organizar o ambiente construído, desde os objectos de uso até à cidade e ao 

território (BENEVOLO, 1984:33). 
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Figura 14 | Progresso dos transportes e comunicações 
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Desta forma, Le Corbusier tornou-se o grande pioneiro e organizador das 

ideias para a cidade moderna através da sua visão e seus ideais, porém com o 

tempo e com a revisão do movimento moderno, os CIAM foram tendo uma 

importância cada vez menor, passaram a ser contestados e criticados pela sua 

monotonia da paisagem urbana que apresentavam ou pelo exagero na 

quantificação de necessidades dos indivíduos que a Carta de Atenas exigia. 

Com efeito o CIAM foi extinto e surge o Team X numa tentativa de resgatar os 

valores da cidade proporcionando um maior sentido de comunidade e 

identidade, fortalecendo as relações entre o núcleo familiar e o grupo social. 

Durante o pós-guerra, nas décadas de 60 e 70, assistiu-se a um 

desenvolvimento avassalador económico e social e com ele o progresso da 

tecnologia dos transportes e comunicações, assim como mudanças 

paradigmáticas no modo de pensar na sociedade e suas instituições. A 

população global aumenta e assiste-se a uma mudança demográfica e dos 

modos de vida, sendo que se impõe a necessidade de um planeamento mais 

rigoroso e organizado no território urbano elaborando e aplicando alguns 

ensaios projectuais e intervenções públicas. 

É neste seguimento e no fim de linhagem do Modernismo que emerge o 

Pós-Modernismo, como uma resposta e imposição aos valores anteriores, 

perante a avalanche da globalização e do consumismo marcando 

consequências e efeitos acumulados evidenciando novos perigos onde a 

arquitectura se vê necessariamente envolvida nesta transformação, tomando 

a pós-modernidade como: 

 

(…) condição indispensável de discussão das dúvidas, das incertezas e 

das ansiedades que parecem cada vez mais ser o corolário de uma 

modernidade inacabada. A obra lapidar de Boaventura de Sousa Santos (1989) 

demonstra que a ciência moderna se encontra mergulhada numa profunda 

crise e que experimentamos uma época de transição paradigmática entre o 

paradigma da modernidade e um novo paradigma, de cuja emergência se vão 

acumulando sinais evidentes, e a que, na falta de melhor designação, apelamos 

de pós-modernidade (MENDES, 2011:475). 
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Figura 15 | Cartaz Adidas City Series Europe 
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Demos conta que ao longo da jornada que o Homem foi vivenciando e 

desenvolvendo as formas de vida urbana, foi identificando as problemáticas 

que uma cidade numa determinada época implicaria e soube contrariar e 

adaptar essa vacilação urbana sem nunca deixar esquecido no tempo os 

pensamentos antecedentes como ferramenta para manipular o espaço às 

necessidades convenientes, sendo que é por meio deste legado que a 

civilização contemporânea aufere no presente, os mecanismos pensantes para 

converter este ritmo de crescimento urbano. 

É com esta diversidade de conceitos urbanos que a cidade é um produto 

inacabado porque está sempre em constante crescimento e sempre, duma 

maneira geral, metamorfoseando a sua identidade, sendo por isso difícil chegar 

a um consenso tal como abordamos no início do capítulo. 

 

Seja o aspecto da cidade como obra de arte. É ou não a cidade uma 

obra de arte? (…) pode considerar-se a cidade como verdadeira obra de arte, 

pois só se pode considerar criação artística aquela que provém da vontade 

humana, claramente definida. Não se entende uma obra de arte sem o artista. 

(GOITIA, 2010:33) 

 

Por meio deste entendimento, o autor defende que a cidade é como 

uma obra de arte, porque assim como a criação artística para atingir a 

perfeição e a satisfação do artista, passa por falhas, processos e testes, também 

a cidade nos foi mostrando pela história, os seus testes, tentativas e a 

materialização reflectida de uma sociedade, expressando o estilo de uma 

época.  

E assim vai estando, o Homem, um ser inconformado, o artista 

determinado, na procura do ideal de cidade, na perfeição plena do seu saber, 

numa busca incessante de esculpir a sua obra de arte.  

 

 

 

 

 



54 
 

 

Figura 16 | Cidade Pós-Moderna 
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1.2.  A CIDADE PÓS-MODERNA E SUAS PROBLEMÁTICAS 

 

 

A pós-modernidade é caracterizada pela desconstrução de princípios e 

conceitos construídos na modernidade e para muitos teóricos e sociólogos, a 

época actual é marcada por fenómenos que representam mudanças 

significativas nas esferas sociais e culturais através da afirmação da tecnologia 

e disseminação dos meios de comunicação e da informática, da influência do 

universo digital, da fragilização das fronteiras, do apelo consumista que traçam 

um período de incertezas reflectidas essencialmente no meio urbano, onde 

habita o individuo descentrado, descomprometido com o “outro” e mais 

focado no individualismo na liberação de medos e preconceitos e na liberdade 

de expressão. 

Assim, é na cidade pós-moderna que encontramos: 

 

Contradições bastante acentuadas entre seus habitantes, entre 

crescimento e qualidade de vida, e entre planeamento e seus resultados 

(SIQUEIRA, 2001). 

 

A cidade pós-moderna é o cenário físico que marca o início de novas 

formas de ser, pensar e agir, através da fluidez de novos conceitos e valores e 

na construção de novos costumes e os problemas que eles implicam, lançando 

novos desafios à sociedade, que é mutável e inconstante.  Estes problemas do 

pós-modernismo evidenciam-se como problemas de alto risco os quais a 

sociedade terá de contar. Entre eles destacamos: 

 Globalização; 

 Fragmentação; 

 Gentrificação; 

 Mobilidades; 

 Consumismo. 

Estas problemáticas representam insegurança e incertezas para a 

sociedade que desconhece as reais consequências destes males e o homem 

pós-moderno usa e abusa de tudo o que está ao seu alcance, desconsiderando 

as preocupações éticas. 
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Figura 17 | Amie, The music technology 

Figura 18 | McWorld 



57 
 

Numa altura de novos avanços científicos e tecnológicos, o homem vê-

se perante uma sociedade de comunicação dotada de fácil acesso à 

informação, abrindo uma autonomia crescente no pensamento das pessoas 

permitindo-lhes um fluxo de ideias e conhecimentos num mundo onde a 

globalização domina e que para o homem pós-moderno a ideia de 

modernidade fora uma falácia. Esta dinâmica sociocultural provoca uma 

ruptura na arquitectura e no planeamento urbano.  

 

Também nesta fase o impacto inicial resulta das novas quantidades. Não 

já, como nas fases anteriores, quantidades de bens, mas de serviços e de 

informação, as quais invadem todos os níveis da vida privada e pública, com 

uma força global sem precedentes no passado (BENEVOLO, 1985:126). 

 

Daqui resulta que se consolida um novo tipo de cidadania devido a 

influências globalizantes e pós-tradicionais, destaca-se os novos desafios 

económicos, sociopolíticos e tecnológicos e com eles os seus problemas e suas 

indefinições que carecem de soluções das entidades governamentais em lidar 

com estes problemas complexos e que tendem a modificar-se de forma tão 

rápida exigindo uma maior participação dos actores sociais e de outros agentes 

socialmente activos.  

Se na modernização a indústria era a sua força, agora ela perde 

importância em relação aos serviços. Dizia François Ascher (2012:53), que 

antigamente a maior parte da actividade das grandes empresas processava-se no 

interior das suas instalações. Hoje, com a externalização de uma parte crescente da sua 

produção e dos seus serviços, a actividade processa-se cada vez mais fora das suas 

instalações, transformando de facto as cidades e os territórios em espaços produtivos. 

Ora isto vem reforçar a ideia da força dominante da tecnologia e o que ela 

implica nas mutações físicas, sendo a cidade o principal recinto da célere 

difusão das novas dinâmicas tecnológicas. A dinâmica da economia e o 

progresso capitalista depende do desempenho desta dinâmica da tecnologia 

da informação e comunicação e é nesta condição que a cidade pós-moderna 

é concebida como um sistema complexo, irredutível à separação em funções 

elementares e em zonas estanques (MENDES, 2011:477). 
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Figura 19 | Redes Sociais 
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 A cidade pós-moderna já não evidência distinções sociais bem 

demarcadas no sentido de se conseguir distinguir com clareza onde começa  

uma classe e onde acaba outra. Passa, na verdade, a possuir uma estrutura 

social mais desestabilizada e desorganizada, cuja dualidade consiste, cada vez 

mais, numa “superclasse” amorfa e heterogénea de executivos, empresários, 

entre outros níveis profissionais mais qualificados e elevados socialmente 

(MENDES, 2011:477). 

 

O autor por meio deste entendimento, afirma que o desenvolvimento 

tecnológico e da ciência assume-se como um factor de risco para o homem 

pós-moderno. O sujeito que habita num ambiente urbano, descentrado e sem 

orientação onde tudo se encontra fora do lugar, numa individualização cada 

vez mais forte, onde a manipulação dos mídia dominam, onde as interacções 

sociais se congelam porque à distância de um “click” se alcança o contacto 

com as pessoas e os conceitos de espaço público e privado não mais se limitam 

ao território físico e a diversificação social modifica as estruturas sociais, 

familiares e seus estilos de vida, como se uma espécie de: 

 

(…) revolução tecnológica, centrada nas tecnologias da informação, 

começou a remodelar, de forma acelerada, a base material da sociedade. Em 

todo o mundo as economias tornaram-se globalmente interdependentes, 

introduzindo-se uma nova forma de relacionamento entre a economia, o Estado 

e a sociedade, num sistema de geometria variável (CASTELLS, 2007:1). 

 

Este pensamento reforça a ideia de Ascher (2012:44-45), que refere que 

as estruturas sociais emergem hoje, baseadas em laços fracos e muitas vezes afastados 

uns dos outros. Tradicionalmente eram laços unidos muito sólidos que existiam entre as 

comunidades. Hoje, a cidade apresenta uma outra escala e as esferas sociais 

são cada vez menores, onde antes se combinavam encontros em praças e 

cafés, hoje essas formas de socializar são substituídas pela difusão das redes 

sociais. Ascher (2012:46) considerava também que a estrutura social baseada 

em laços fracos e muito numerosos, era uma sociedade estruturada em rede, 

como uma série de redes interligadas que asseguram uma mobilidade acrescida às 

pessoas, aos bens e à informação. Geralmente este tipo de mobilidade condiciona 

a estrutura urbana tornando-a obsoleta e num espaço de desigualdades, 

segregado e fragmentado. 
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Figura 20 | Globalização 
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GLOBALIZAÇÃO 

 

Para a autora Teresa Barata Salgueiro, a globalização é um fenómeno 

que se refere ao aumento da diversidade da estrutura social que surge com a 

evolução dos meios tecnológicos. A força da globalização é alimentada pelas 

tecnologias de comunicação e informação que estimulam e aceleram o seu 

desenvolvimento, reconfigura a política das relações comerciais e industriais, 

bem como a transformação do espaço urbano e os modos de lhe usar. A 

globalização é vista como um movimento que processa a hegemonia 

económica, política e cultural e que facilmente se propaga entre as nações. 

Paradoxalmente se por um lado existe uma rápida circulação de bens, serviços, 

comunicação e mobilidades, onde as distâncias físicas não mais se traduzem 

num problema de longos períodos de deslocação, por outro, o perigo da 

globalização permite a heterogeneidade na ocupação do território e 

consequentemente a não identidade duma sociedade contribuindo para a 

deterioração do espaço, numa descontrolada indefinição social e espacial 

onde consequentemente: 

 

Crescem as áreas abandonadas ou ocupadas com actividades 

obsoletas, cresce o desemprego e aumenta a pobreza, as cidades mostram-se 

desagradáveis, sujas e violentas (SALGUEIRO, 1999:82-83). 

 

A globalização domina a era pós-moderna, mas trata-se de um domínio 

crescentemente frágil, embora possuindo enormes benefícios, mas gere 

também muitos riscos, instabilidades financeiras e crescentes desigualdades 

sociais. A globalização é uma força revolucionária, mas continua a ser um sonho 

insatisfeito. Afirma King (1976: XII) que, o arranjo físico e espacial que caracterizam o 

desenvolvimento urbano são produto único da sociedade específica e sua cultura, que 

operam segundo uma determinada distribuição de poder, o que nos faz concluir que 

o planeamento urbano e o desenho da cidade estão dependentes do sistema 

económico global entendendo a globalização como um factor interventivo e 

determinante nas cidades pós-modernas. 
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Figura 21 | Fragmentação do espaço 
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FRAGMENTAÇÃO 

 

Teresa Barata Salgueiro (1998:41) refere que, a principal característica que 

importa sublinhar na cidade fragmentada é a existência de enclaves, o carácter 

pontual de implantações que introduzem uma diferença brusca em relação ao tecido 

que as cerca, seja um centro comercial numa periferia rural ou um condomínio de luxo 

no meio de um bairro popular. Daqui resulta que estas características têm 

influência na forma da cidade e mobilidade dos cidadãos, tornando a cidade 

extremamente densa e descontínua onde todos os núcleos se conectam entre 

si. Existe um declínio funcional das infraestruturas dos transportes, o espaço 

público enquanto local de encontros e eixo estruturador da cidade, vai 

perdendo funções resultando em intervenções desequilibradas e aleatórias 

como se fossem remendos que não se relacionam com o espaço urbano. Estes 

fragmentos urbanos emergem ou a partir do centro ou na periferia, fruto da 

reabilitação de imóveis degradados ou através da renovação de áreas obsoletas, 

actuam concretamente nos processos de expansão da cidade, tornando mais 

delicados os limites físicos e as diferenças sociais entre cidade e campo. 

Nascem subúrbios fechados, centros históricos que simbolizam a história 

da cidade, áreas de lazer e de consumo como os centros comerciais, redes de 

comunicação que ajudam à divisão da sociedade e edifícios corporativos que 

se espalham por toda a cidade, que estimulam e promovem uma violenta 

segregação destruindo a integração da sociedade no território instalando o 

medo e a marginalização, mostrando que: 

 

As cidades sofrem actualmente de outras formas de evolução e 

expansão: são impulsionadas por dinâmicas e processos divergentes, que as 

fazem “dissolver-se” pelo território resultado da adição de densidades 

concentradas, acessos viários e acumulações comerciais. As grandes questões 

urbanas tanto estão nos desmesurados subúrbios às portas da cidade, como no 

seu coração, nos centros históricos degradados. O medo da cidade, produzido 

pela degradação e pelo desaparecimento dos lugares públicos integradores, 

protectores mas abertos a todos, leva à predominância dos fluxos e ao 

nascimento de novos guetos residenciais, comerciais áreas de terciário, de 

excelência, etc. Processos de periferização e suburbanização, “conduzem” ao 

desaparecimento da vivência do espaço público e a paisagem urbana é 

monopolizada pelo automóvel (BRANDÃO, 2009:23). 
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Figura 22 | Gentrificação 

Figura 23 | Segregação Social 
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GENTRIFICAÇÃO 

 

A gentrificação enquanto processo funcional de periferização, é 

também uma anomalia identificada nas formas de organização da cidade. 

Este fenómeno primeiramente, apontava para melhorias na área degradada 

da cidade, mas passou a ter uma conotação negativa quando passou a 

promover uma posição excludente, expulsando as camadas mais pobres como 

uma “reciclagem social” e mudança imobiliária, nos perfis residenciais e 

padrões culturais de um bairro ou cidade, envolvendo a troca de grupos por 

outros mais qualificados e com maior poder. Entende-se, portanto, como: 

 

(…) um processo de “filtragem social” da cidade. Vem despoletar um 

processo de recomposição social importante em bairros antigos das cidades, 

indiciando um processo que opera no mercado de habitação, de forma mais 

vincada e concreta nas habitações em estado de degradação dos bairros 

tradicionalmente populares. (…) não se pode deixar de referir, por 

conhecimento deste processo de “substituição social”, o reforço da segregação 

socio-espacial na sua sequência, aprofundando a divisão social do espaço 

urbano (MENDES, 2011:483). 

 

Por meio desta sequência da apropriação pontual do espaço, ocorrem 

processos de segregação socio-residencial, provocando uma significativa 

desigualdade social, isolando o contacto e acentuando a descriminação. 

Geralmente priorizam-se investimentos e melhorias nas áreas onde se concentra 

população com maior renda através de investimentos na oferta de melhores 

infraestruturas, com uma maior diversidade de transportes, praças e áreas de 

lazer, ignorando as zonas mais modestas da cidade. Consideremos os 

condomínios fechados como exemplo de segregação urbana funcionando 

como enclaves sociais no território, uma espécie de barreira física que se agarra 

ao espaço, impedindo uma maior fluidez social e impondo-se como pequenas 

fortalezas inseridas na cidade, aumentando as distâncias e diferenças entre 

comunidades, ampliando o crescimento dos bairros periféricos tornando-os 

mais desordenados e conflituosos, traduzindo-se  num ambiente de insegurança 

e promovendo a marginalização e o medo. 
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Figura 24 | Mobilidades 
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MOBILIDADES 

 

A evolução da cidade permitiu uma região polarizada e heterogénea 

nos centros urbanos, resultante de acções recíprocas nas actividades 

económicas e sociais. Quando antigamente era o centro da cidade definido 

como o lugar mais rico, dotado de todas as actividades urbanas, conferindo-

lhe uma mistura funcional de usos e serviços, hoje assiste-se à polarização 

assumindo-se a cidade como uma força de influência onde exerce atração 

sobre as demais adquirindo um carácter metropolitano, ou a diversificação de 

vários polos numa cidade, que convergem as atenções para eles por dispor de 

mais e melhores serviços, fazendo perder a força noutras zonas de atração da 

cidade perdendo destaque e ficando rendidas ao abandono e degradação. 

Como consequência destas transformações dos padrões de 

urbanização, surge a dispersão urbana e o efeito das mobilidades que são 

aplicadas. A dinâmica das deslocações na configuração social assume um 

novo papel tornando-se menos concentrada e mais dispersa pelo território 

urbano, as distâncias são potencialmente maiores e as centralidades 

multiplicam-se levando a que ocorram diferentes formas de ocupação do 

espaço. Por implicar maiores deslocações de um polo para outro, é necessário 

recorrer-se ao uso de transportes públicos ou por meio de veículos particulares 

resultando num aumento do tempo e custos da deslocação, maior consumo 

de combustíveis fósseis e correspondente emissão de gases poluentes e mau 

aproveitamento das infraestruturas de transporte. A questão dos transportes 

implica uma grande mudança na configuração social e urbanística da cidade 

em particular nos centros urbanos onde o impacto é notório tal é a grande 

afluência aos transportes, não permitindo o seu uso por via pedonal, limitando 

muito as vivências do espaço e retirando a essência e carácter de espaço 

público onde: 

 

(…) cresce o isolamento dentro do automóvel e aumentam a 

vulnerabilidade e a debilidade do pedestre e do motorista diante dele. O tráfego 

se transforma na organização simbólica e efectiva da cidade, e o automóvel é a 

sua célula básica, que configura uma maneira de ser individualista e competitiva, 

violenta e insolidária (MONTANER; MUXÍ, 2014:117). 
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Figura 25 | Consumismo 
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CONSUMISMO 

 

 A cultura de uma sociedade de consumo, reduz o indivíduo à condição 

de consumidor como consequência da automatização dos sistemas de 

produção e associa-se à complexidade humana envolvendo os seus valores, 

desejos, necessidades, hábitos e gostos. O mundo pós-moderno estetiza e 

banaliza a realidade numa ilusão manipuladora e no mundo em que tudo se 

torna estetizado e a vida nas cidades se torna estetizada, a sociedade é 

manipulada por imagens e objectos descontextualizados, porém, evocando 

sonhos e desejos para um consumo frenético. As pessoas ficam vazias e sem 

interesse em se relacionarem. Interessadas no individualismo, cegadas no 

isolamento, o consumo cria a sensação de procura de novas sensações, mas 

também uma corrida desenfreada à fuga das frustrações, problemas, 

incertezas, trocando decepções por um saco cheio de compras. Prioriza-se o 

ter em detrimento do ser. A sociedade é rotulada, classificada e aceite pela 

marca de roupa que veste, pelo cargo que ocupa, pela posição que ocupa 

junto ao grupo num compromisso hipnotizador, até ser descartado e substituível, 

marcando assim uma sociedade pelo imediatismo e pela efemeridade das 

coisas.  Uma cidade dotada de uma sociedade consumista é isso mesmo, 

grupos que se excluem ou se misturam a partir da definição de interesses e de 

acordo com os indivíduos que deles fazem parte onde não existe uma visão 

social e tudo gira em volta da satisfação pessoal e de interesses egoístas. Há 

uma cultura do supérfluo e se uma cidade é governada com base neste tipo 

de cultura, existirá sempre uma governação sem pensar nos que usufruem a 

cidade, visando apenas o lucro próprio de quem a gere proporcionando um 

ciclo vicioso tal como se verifica na seguinte afirmação: 

 

 Tudo está relacionado ao consumo como, por exemplo, o modo de 

produção e de circulação de bens, os padrões de desigualdades no acesso aos 

bens materiais e simbólicos, a maneira como se estruturam as instituições da vida 

quotidiana (como família, o lazer, os ambientes urbanos, etc.). Nossa sociedade-

cultural de consumo constantemente cria novos espaços para os consumidores, 

tornando o consumo um sistema global que molda as relações dos indivíduos na 

pós-modernidade e é reconfigurada por tecnologias variáveis que determinam 

os padrões de consumo (SIQUEIRA, 2001. 
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Figura 26 | Ambiente Urbano 
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Estas problemáticas abordadas anteriormente, demonstram que 

condicionam a qualidade de uma cidade pondo em causa o seu ambiente 

urbano no quotidiano do indivíduo que devem assegurar um ambiente 

saudável de desenvolvimento sustentável de enfoque comunitário, que priorize 

a equidade social, evitando práticas insustentáveis de consumos e desperdícios.  

Porém, fomos constatando que actualmente existem graves problemas 

de contornos complexos que afectam a cidade pós-moderna a uma larga 

escala seguindo o mesmo fio de pensamento de Del Rio (1997:685) onde afirma 

que as cidades estão sofrendo modificações profundas, em termos de sua própria 

natureza, de suas qualidades tradicionais e de seus reflexos em nosso cotidiano. Novas 

acessibilidades, processos, relações e artefactos atestam a fragmentação e a 

desarticulação dos espaços urbanos e de nossas relações com eles, configurando o 

desenho da cidade pós-moderna. 

Vimos que a globalização enquanto força de exteriorização económica 

e social, pode ser perigosa quando abre as fronteiras, pondo em causa a 

identidade de uma cidade, comprometendo a sua definição social e espacial. 

Consequentemente a fragmentação urbana gerada por essa difusão de 

grupos sociais misturados na sociedade que por meio de processos de filtragem 

social, uns são marginalizados em detrimento de outros de maior classe, 

provocando uma fragmentação no meio social e urbano, construindo barreiras 

e promovendo uma intensa segregação. A acompanhar estes enclaves, surge 

o problema das mobilidades onde a influência dos polos urbanos é de tal modo 

gritante que limita as vivências do espaço público e por fim a cultura da 

sociedade de consumo que estimula o individualismo e a negação da 

realidade que cada indivíduo vive. 

É irónico que numa época em que ocorre o BOOM tecnológico, o 

Homem em vez de conseguir solucionar problemas parece que tende a 

enfrentar e lidar com novos desafios: 

 

Vivemos em tempos de acelerado desenvolvimento, tempos em que as 

possibilidades tecnológicas se desenvolvem a um ritmo assustador. Se não 

quisermos deixar-nos dominar pela máquina ou degenerar numa massa informe, 

é precisa uma rápida adaptação também ao nível social, feita com perspicácia 

e conhecimento (FORTUNA 1997:169). 
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Figura 27 | Persuasive Cities 
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Não será dessa forma também que o progresso se desenvolverá? 

 

Actualmente, o homem muda a forma de conceber o espaço urbano, 

dando prioridade à maquina, sectorizando a cidade e rompendo as fronteiras 

sociais. A partir desta altura o território da cidade e os seus centros apresentam 

um declínio na sua organização espacial e na sua preservação. Numa 

sociedade cada vez mais sofisticada, há uma crescente procura de lazer, 

recreio e turismo e o património histórico e urbano é uma componente essencial 

para assegurar esses fenómenos e que devido a planos de reorganização 

espacial inadequados, produz-se uma cidade volátil, descentralizada, amorfa 

e heterogénea nos modos de vida causando repercussões imediatas no 

território, numa ideia defendida de que: 

 

Enquanto os modernistas vêm o espaço como algo a ser moldado para 

propósitos sociais e, portanto, sempre subserviente à construção de um projecto 

social, os pós-modernistas vêm-no como uma coisa independente e autónoma 

a ser moldada segundo objectivos e princípios estéticos que não tem 

necessariamente nenhuma relação com algum objectivo social, abrangente, 

salvo, talvez, a consecução da intemporalidade da beleza desinteressada 

(HARVEY, 1992:69). 

 

Ao ser confrontado com novos desafios, abre-se também novas formas 

de resposta às adversidades que são impostas ao Homem consoante a época 

e os meios que dispõe. 

Por essa razão, urge então promover a revitalização da cidade, no 

sentido de garantir a qualidade urbana e nível de vida nas pessoas, através de 

processos de intervenção social e territorial, propondo um conjunto de acções 

destinadas a uma lógica de desenvolvimento urbano, concentrando esforços 

para proteger o património e recursos e promover melhores práticas para a 

conservação da cidade e sua identidade. 
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Figura 28 | Centro Histórico - Barcelona 
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1.3. A CIDADE PÓS-MODERNA E O CENTRO HISTÓRICO 

 

 

O centro urbano não é uma realidade pós-moderna, ele surge 

acompanhando a evolução da cidade ao longo da história e adquire carácter 

histórico. O centro é histórico porque carrega a história e consigo um vasto 

património sendo produto das sociedades que edificaram a cidade num 

processo contínuo e intemporal. Vale por isso a pena entender de que forma o 

núcleo urbano histórico, está orientado para a cidade pós-moderna.  

Para Teresa Barata Salgueiro (1992), os centros históricos além de 

pertencerem às áreas mais antigas das cidades, constituem-se como 

testemunhos vivos de épocas passadas, expressão da cultura e um dos fundamentos 

da identidade do grupo social. Por meio da afirmação da autora, percebemos 

que é tão arriscado definir o centro histórico como é para a cidade, pois ambos 

são sistemas diversificados e complexos para atingir um entendimento definitivo. 

O património edificado presente nesta área central, confere dignidade e valor 

pela exuberância, tornando esta área apetecível pela atracção exercida do 

legado presente resultando num poder de perpetuação das sociedades 

históricas convertendo-se em símbolos de interesse e de valor cultural, 

arquitectónico ou simplesmente afectivos.  

Em regra geral, o centro histórico de uma cidade corresponde à área 

mais antiga que progressivamente se tornou o centro da cidade 

contemporânea e que por definição é um lugar de carácter central 

relativamente à restante área construída com poder de atracção sobre os 

habitantes e turistas, como foco polarizador da vida económica e social (CÁVEM, 

2007:16). No que respeita à centralidade social do núcleo histórico da cidade 

pós-moderna, esta advém do facto de ser o principal lugar de encontro, de 

intercâmbio e de informação (SALGUEIRO, 2005:354), proporcionando convívio, 

espaço de relações e sociabilidades, lazer e concentração de importantes 

fluxos de pessoas. Já a centralidade económica deve-se ao facto de ser no 

centro histórico onde se localizam os mais importantes estabelecimentos comerciais, 

sedes de empresas e de administração pública (SALGUEIRO, 2005:354).  
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Figura 29 | Heart Art 
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Os centros históricos das cidades constituem-se como espaços urbanos 

com alta qualidade representativa e com bastantes elementos emblemáticos 

e de referência encontrando a partir daí um eixo gravitacional, reconhecendo 

a importância da sua salvaguarda e valorização. 

Durante a Idade Média estes núcleos centrais, podiam-se encontrar por 

exemplo em Paris, Bruxelas, Milão, que eram de média dimensão e cresceram 

exponencialmente durante a Idade Moderna destruindo algumas estruturas 

medievais e mantendo outras permitindo influências contemporâneas, surgindo 

distinções como cité, ville e a université. Entretanto foram poupados núcleos 

históricos de menor dimensão em que os seus organismos únicos e distintos, de 

limites fisicamente bem marcados ainda resistem como as muralhas ou 

avenidas e espaços verdes e onde a conservação desses organismos: 

 

…não interessam como ornamentos secundários da cidade 

contemporânea, mas como exemplos de um ambiente heterogéneo, mais 

antigo por origem e simultaneamente mais moderno por vocação e virtualidade 

de desenvolvimento (BENEVOLO, 1984:75-77). 

 

Porém, com o aumento da densidade urbana, num mundo de grandes 

mobilidades, começam a surgir falta de cuidados nos tecidos históricos e a 

convivência entre centro histórico e periferia complica-se. Ambos necessitam 

estar de mãos dadas para estabelecer um ponto de equilíbrio de vivências 

sociais e aproveitamento dos espaços. Para Benevolo (1984:78), o que está em 

causa não é a organização de uma zona especial e privilegiada na cidade, mas uma 

forma de conceber toda a cidade futura, de modo a que possa verdadeiramente ser 

chamada “cidade moderna”.  

Se o centro da cidade deixa de corresponder às necessidades de 

conservação e atracção, passa a ser um problema social, pois o objectivo é 

salvaguardar a qualidade de vida para todos os intervenientes. 
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Figura 30 | Vivências no Centro Histórico 
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Apesar de todos estes aspectos que definem o centro histórico como 

belo e atractivo, a verdade é que é marcado também por factores que 

declinam a sua peculiaridade emergindo preocupações que se intensificam 

principalmente a partir dos anos 70, quando: 

 

O progresso na tecnologia dos transportes e comunicações, acarreta 

importantes alterações na organização económica e social e, portanto, 

também nos modos de produção e de apropriação do território, na estrutura 

das cidades (SALGUEIRO, 1999:226). 

 

 Assim, percebe-se que o progresso pós-moderno levou ao declínio do 

centro histórico e à emergência de novas centralidades, despontando padrões 

de urbanização variados e, territorialmente, cada vez mais extensos culminando 

no favorecimento das várias formas de dispersão e retirando a hegemonia dos 

centros históricos da cidade. Por meio disto, manifesta-se a fuga da população 

para a periferia e consequentemente o abandono e perda de competitividade 

no centro, em favor de localizações periféricas beneficiadas pelas modernas 

acessibilidades. O uso do automóvel teve um efeito duplamente negativo para 

estes núcleos históricos, pois por um lado facilita a deslocação para a periferia 

aproximando distâncias, mas invade uma zona que não estava preparada para 

assumir este elemento, tomando as ruas para os veículos expulsando os peões 

das mesmas quando outrora as ruas eram exclusivamente pedonais. As 

mudanças sócio-demográficas levaram a população para fora das velhas 

áreas urbanas forçadas pela procura de habitação barata e mais próximas do 

emprego e quem permanecia seriam inquilinos com fraco poder de compra 

forçados a condições precárias de arrendamento nos centros históricos e com 

isso contribuindo para a degradação do edificado, chegando muitas vezes ao 

estado de ruína.  

Verifica-se assim que a crise dos centros históricos provém de factores 

tanto internos como externos. Congestionamento, dificuldades de 

estacionamento, diminuição de residentes, incapacidade de resposta às novas 

procuras de comércio e serviços. No fundo assiste-se à perda de hegemonia do 

núcleo histórico central em detrimento da força de expansão e concorrência 

na periferia. 
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Figura 31 | Espaço Público 
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O espaço público do centro histórico destina-se à circulação, mas 

também para as actividades económicas sendo especialmente relevantes 

como suporte da vida social e para actividades lúdicas. A cidade por princípio 

é então dedicada para o Homem, e o espaço que ela oferece, com intenção 

de ser usufruído e aproveitado para uso comum e posse de todos assim como 

para local de encontros e relações, através do desenvolvimento de actividades 

colectivas, convívios e trocas de impressões entre grupos diversos compondo a 

heterogeneidade urbana e que o espaço público dispõe de um papel 

fundamental e determinante relacionada com a formação de uma cultura 

agregadora e de partilha entre os cidadãos.  

Distante de todo o caos que vamos depreendendo pelas mobilidades 

urbanas que impedem este tipo de relações, mais rapidamente iremos 

encontrar nos núcleos e centros históricos esta forma de comunicação no 

espaço físico que ajuda a tornar o território construído menos denso e mais 

oxigenado, numa clara tentativa de comunidades muito fechadas poderem 

interagir mais, contribuindo para actividades económicas, sociais e culturais. 

Vemos a praça, a rua e obviamente qualquer espaço aberto disponível, como 

recinto para estas trocas de impressões, o espaço critico da cidade, como foi 

outrora a ágora ou o fórum Romano local de discussão e debate público.  

Nesta acepção, a coesão das relações sociais é fundamental para o 

equilíbrio da cidade, para as vivências do centro histórico ganharem força e 

atracção, num sentido de valorização referente à esfera pública, criador de 

relações e inclusivo para todos, no domínio dos processos políticos, das relações 

de poder e das formas que estas assumem na sociedade pós-modernista. A 

participação activa da comunidade é uma exigência, a liberdade de 

expressão é um valor irrecusável e com isso a sociedade une-se num único rosto 

e numa só voz, como principal agente vital para a cidade e o seu vasto território 

estar continuamente vivo impedindo a desertificação do centro histórico e dos 

demais polos atractivos.  
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Figura 32 | Relações Sociais 
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Com a dispersão da cidade a tender para os multicentro e regiões 

polarizadas, e a perda de pessoas nos núcleos históricos prejudicando as 

actividades sociais e económicas, assiste-se à necessidade de implementar 

acções que revitalizem os centros históricos das cidades através de novas 

formas de atracção de novos residentes contendo a fuga da população para 

as periferias, diversificando a base económica e reunir esforços no 

desenvolvimento de novas actividades que incentivem os estabelecimentos 

comerciais, valorizando e qualificando o espaço público e reforçando a 

conservação e preservação do património histórico existente, com intenções 

claras de resgatar os seus valores e mantendo a identidade e autenticidade de 

um local, região ou urbanização, verificando-se que: 

 

Na maior parte das cidades europeias conservam-se, no centro 

aglomerado actual, alguns edifícios antigos que rodeiam algumas praças e ruas 

tradicionais. As outras ruas foram alargadas, rectificadas ou substituídas por ruas 

e bairros modernos; as igrejas, os palácios e as casas antigas estão misturadas 

com edifícios recentes e heterogéneos e sobrevivem num quadro 

completamente diferente do tradicional (BENEVOLO, 1984:73). 

 

Os centros históricos devem ser núcleos que devem garantir qualidade 

de vida ímpar, é necessário por isso uma abordagem integrada do espaço 

urbano que conceba os centros históricos das cidades como locais alternativos 

de consumo e lazer, pela atração de pessoas, pela aposta na sua diferença 

histórica, urbanística e patrimonial, assegurando condições dignas que 

promovam a sua valorização e preservação. 
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Figura 33 | Estratégia Urbana de revitalização na Índia 
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1.4. REVITALIZAÇÃO URBANA 

 

 

Segundo o Dicionário Online de Português, Revitalização define-se por 

conjunto de acções que buscam dar novo vigor, força, energia a alguma coisa; 

acção de atribuir nova vida a algo ou alguém. Dentro do contexto de 

urbanismo, revitalização designa-se aproximadamente a processos de 

reconversão de espaços urbanos abandonados, degradados ou subutilizados. 

Em grosso modo, revitalização sugere a ideia de um conjunto de medidas e 

acções com intenção de aplicar sobre determinadas áreas urbanas que 

necessitam de uma especial atenção para não serem esquecidas e 

desgastadas funcionalmente, visando uma reconstrução de identidade outrora 

aparentemente perdida.  

 

O termo revitalização designa a reutilização de um bem cultural imóvel, 

observando aquilo que lhe é precípuo, essencial: Abrigo de actividades 

humanas ou condicionador ambiental para o desenvolvimento dessas 

actividades. Implica, portanto, no esforço para garantir funções apropriadas ao 

espaço objecto de restauração, ou de conservação ou, finalmente de 

preservação (DELPHIM, 1999:49). 

 

1.4.1. A URGÊNCIA EM REVITALIZAR 

 

A importância da preservação do património nasce da ideia de pátria, 

herança cultural que é passada de geração em geração, um conjunto de bens 

e manifestações tradicionais, tanto materiais ou imateriais, que são 

reconhecidos pelo Homem, vendo neles um ponto forte para serem 

conservados onde a arquitectura não é indiferente a este conceito, levando os 

centros históricos (habitualmente área mais propícia à degradação) a serem 

alvo de conservação, procurando um maior nível de atractividade para os 

diversos tipos de público e diversos aspectos associados. A revitalização pode 

ser confundida com reabilitação de edifícios devido à associação que se faz 

com a sua intervenção física, porém ao longo dos anos, a revitalização 

enquadrou-se não apenas num conceito de intervenção no património 

edificado, mas também na sua intervenção em espaços públicos. 
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Figura 34 | A necessidade de revitalizar para sobreviver 
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A intenção de conservar o centro antigo faz parte de um projecto de 

desenvolvimento (…) e tem como complemento necessário a limitação do 

crescimento periférico. O centro é conservado, não por ser uma zona mais 

valorizada, mas porque a partir daí se pode começar a estabilizar a relação 

entre população e o ambiente (BENEVOLO, 1984:33). 

 

Abordamos anteriormente neste documento que foi no Pós-Guerra, entre 

1945-1975, que as cidades de todo mundo viveram um intenso crescimento 

económico fruto da produção e do consumo em massa, o que originou 

orientações de políticas urbanas desnorteadas e equivocadas. O crescimento 

das cidades tornou-se acelerado e houve cidades que cresceram sem atender 

a planeamentos urbanos apresentando problemas no uso de algumas áreas e 

desvalorizando outras, marginalizando-as e abandonando-as. A necessidade 

de revitalização nas cidades impôs-se com maior rigor à medida que se assistia 

a um envelhecimento e declínio dos núcleos urbanos e nas zonas periféricas 

levando ao abandono da habitação e a uma contínua degradação 

provocando a desertificação no centro da cidade que na falta de cuidados, 

ameaça ser uma situação irreversível. Os habitantes que habitam e usufruem 

do centro histórico já não são habitantes permanentes e tendem a movimentar-

se para outros pontos atractivos da cidade, fazendo jus ao pensamento de 

Ander-Egg (2000:40) que afirma que a cidade deixou de ser um lugar para viver, 

transformando-se num lugar para produzir e consumir, aliando isto à ideia de que: 

 

Esta cruzada pelo consumo mercantil do património não é somente 

prejudicial aos visitantes…conduz também frequentemente à destruição dos 

lugares classificados, tanto pela edificação das necessárias estruturas de 

recepção (hoteleiras e outras) como pela eliminação de actividades criativas 

ligadas à cultura local e à sua identidade. (CHOAY, 2009:48) 

 

 Perante este cenário, o processo de revitalização (enquanto conceito 

capaz de articular diferentes dimensões do território urbano: ambiente e 

mobilidade, coesão social e qualidade de vida) em centros históricos, deve ser 

considerado uma prioridade como forma de preservação física do património 

histórico-cultural e impedindo o declínio das formas de vida nas zonas de maior 

emergência.  
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Figura 35 | LEGO-Bridge 
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E no seu crescimento incontrolado arrasa tudo, desde a paisagem 

natural até ao próprio homem que a cria (…) E cresce, cresce sempre porque 

para a cidade parar é morrer (TÁVORA, 2006:35). 

 

Para Fernando Távora a cidade é como um organismo vivo em constante 

mutação, como se tivesse um coração que bombeia sangue para o resto do 

corpo, tendo por isso o seu tempo de vida, atingindo esplendores, sofre com os 

seus usos, torna-se sensível, necessita de cuidados, e sobrevive com os 

remendos que vão sendo feitos para que continue a respirar evitando entrar em 

rupturas com a natureza, com o homem e consigo própria.  

A revitalização urbana assume-se desta forma como um elemento de 

desenvolvimento sustentável na cidade, visando a qualidade de vida dos seus 

utilizadores, e como oportunidade gerada pelo envelhecimento dos espaços, 

equipamentos e bens urbanos chamando a atenção para possíveis 

revalorizações em termos imobiliários, culturais e sociais. O Homem tem 

consciência dessa tendência e tende a criar e organizar o espaço para servir 

seus propósitos tendo em vista os aspectos ambientais, sustentáveis e 

dependendo sempre da qualidade de vida dos habitantes.  

O Homem sempre interagiu no espaço urbano, como o principal 

interventor para o moldar perante as suas necessidades e conveniências, 

apodera-se dele e torna-o funcional à sua medida. E para usufruir dele, num 

ambiente exposto a constantes mudanças sociais, culturais e económicas, 

sempre em permanente mutação, ele tenta compreendê-lo e cuidá-lo, ou pelo 

menos deve fazê-lo, para não deixar que o crescimento da cidade seja 

interrompido por anomalias urbanas, um pouco à imagem dos cuidados que 

um indivíduo tem sobre o seu corpo para se manter são. É por o meio urbano 

ser tão vasto, descontínuo e heterogéneo que os problemas urbanos se vão 

acumulando e com eles a difícil tarefa de tratar de cada um dos espaços em 

estado de insalubridade avançada, necessitando de soluções adaptadas a 

esses contextos tomando consciência de que: 

 

Fabricar a cidade é, portanto, ter em consideração esta diversidade de 

situações, de espaços, de modos de vida (…) a cidade não é uma soma de 

interesses particulares (ASCHER, 2012:107). 
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Figura 36 | Happy Village 
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1.4.2. COMO REVITALIZAR HOJE (PROCESSOS E CASOS DE ESTUDO) 

 

 

As necessidades de revitalização nas cidades intensificaram-se no 

período pós-guerra na segunda metade do século XX, com o envelhecimento 

e declínio dos centros históricos e das velhas zonas industriais e portuárias. Com 

isso surgem vários processos e políticas de intervenção no espaço para 

contrariar as decadências do pós-guerra que, no entanto, devido às influências 

pós-modernas abordadas anteriormente neste documento, são insuficientes 

para revitalizar o espaço urbano.  

A partir da década de 1990 para cá, ocorrem muitas transformações em 

centros históricos, áreas periféricas, áreas de preservação, espaços vazios e/ou 

degradados em que de uma forma ou de outra, permitem definir a implicação 

de estratégias revitalizadoras no contexto do planeamento estratégico das 

cidades e territórios com intenção de contrariar o declínio urbano (deterioração 

e declínio das áreas centrais ou marginalizadas). Esses processos de intervenção 

no espaço urbano sofrem mudanças ao longo do tempo e configuram a 

existência de vários conceitos dada a diversidade e interesses, inerentes à 

Revitalização Urbana que aparentemente parecem possuir significados 

idênticos, porém traduzem-se noutras formas de actuação e que visam os 

mesmos tipos de interesses.  

A oportunidade gerada pelo envelhecimento dessas zonas urbanas e 

bens urbanos, desperta a atenção para a valorização do território em termos 

imobiliários, culturais e sociais. Assim, surgem estes instrumentos que se definem 

como instrumentos revitalizadores, dos quais destacamos: 

 Reabilitação Urbana; 

 Renovação Urbana; 

 Requalificação Urbana. 
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Figura 37 | Intervenção urbana na Praça de Lisboa, Porto 
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REABILITAÇÃO URBANA 

 

Reabilitação Urbana, enquanto conceito, assume o respeito pelo 

carácter arquitectónico dos edifícios, não devendo ser confundido com o 

conceito de restauro que implica a reconstituição de fachadas e coberturas 

empregando os materiais originais. Assim, sofreu uma evolução ao longo das 

últimas décadas tornando-se necessário enquadrar o seu conceito não só 

intervindo no espaço público como também no património edificado. 

A intervenção no espaço, visa assegurar a sobrevivência do património 

urbanístico e imobiliário, que por falta de uso ou devido à sua falta de 

manutenção, encontra-se devoluto e com elevados níveis de degradação. As 

cidades vão assistindo à degradação das suas estruturas urbanas, dos edifícios 

e dos seus espaços, fruto da sobrecarga de usos e do desajustamento da 

organização dos modos de vida realizando assim, obras de remodelação ou 

beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos 

espaços urbanos. Neste sentido, surgem as Sociedades de Reabilitação Urbana, 

também designadas por SRU, que ficam exclusivamente encarregues da 

operacionalização de acções de reabilitação, como forma de maximizar a 

captação de investimento e a mobilização dos privados, desenvolvendo as 

zonas de carácter histórico e combatendo as áreas críticas. 

Desta forma, a reabilitação urbana assume-se como uma componente 

indispensável na politica de intervenção urbana, na medida que nela 

convergem os objectos de revitalização das cidades, de modo particular nas 

zonas mais degradadas, focando-se no funcionamento sustentável numa 

perspectiva económica, ambiental e cultural.  

Segundo Teresa Barata Salgueiro (1992:390), reabilitação é um processo 

integrado sobre uma área que se pretende manter ou salvaguardar. No geral envolve 

restauro ou conservação dos imóveis, a que alguns chamam de reabilitação física, e a 

revitalização funcional, ou seja, dinamização do tecido económico e social. A autora 

sugere a ideia que a reabilitação urbana não deve ser apenas encarada como 

recuperação de edifícios, mas sim com propósitos mais alargados como zonas 

históricas da cidade ou bairros existentes, proporcionando oportunidades de 

investimento atenuando efeitos negativos e revitalizando centros históricos. 
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Figura 38 | Reabilitação de um edifício no Porto 
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Na Reabilitação para edifícios a forma de intervir é destinada a conferir 

características de desempenho e segurança nos aspectos funcionais, estruturais 

e construtivos com intenção de permitir novos usos ou até o mesmo uso, mas 

possuindo padrões de desempenho mais eficientes.  

Uma das vantagens em  reabilitar edifícios antigos é demonstrar a 

intenção em preservar grande parte dos elementos construídos, reduzindo a 

quantidade de demolições necessárias e das correspondentes reconstruções, 

uma vez que é importante manter a sua autenticidade, visto que a conjugação 

dos materiais e técnicas utilizadas na sua construção constituem a sua 

identidade, no entanto não implica uma intervenção igual para todos os 

edifícios, podendo alguns estarem sujeitos a demolição, restauro e a construção 

de outros novos. Outra vantagem é a possibilidade em adaptar o novo ao velho 

através de novos conceitos e materiais aplicados ao existente. 

Até à primeira metade do século XX, considerava-se apenas o património 

arquitectónico como monumentos e outros edifícios nobres. Após a Carta de 

Veneza de 1964, acerca da conservação e restauro de monumentos, alargou-

se conceptualmente o significado passando a incluir, áreas e centros urbanos e 

edifícios correntes. Até então os quarteirões antigos eram demolidos por 

princípios higienistas. Esta vertente de reabilitação urbana encontra-se 

direcionado principalmente para a degradação do edificado nos núcleos 

históricos das cidades, sendo fundamental que haja uma participação activa e 

financeira para que a reabilitação seja viável. Este processo permite assumir 

uma grande relevância, podendo ser a solução para atenuar as problemáticas 

decorrentes das especificidades da actividade do sector de construção. 

 Em suma, o conceito de reabilitação assume respeito pelo carácter 

arquitectónico dos edifícios garantindo qualidade de habitação, serviços e 

instalações, implicando não só a reabilitação de edifícios habitacionais como 

também a construção de equipamentos. 
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Figura 39 | Praça de Lisboa 

Figura 40 | Passeio dos Clérigos 
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CASO DE ESTUDO 

 

A cidade do Porto é palco de várias experiências de revitalização 

urbana, nomeadamente no centro histórico, introduzindo nova formas de 

atracção social e económica. Neste caso específico, falamos de um projecto 

que arrecadou o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2013: Passeio dos 

Clérigos, outrora Praça de Lisboa.  

A antiga Praça de Lisboa encontrava-se ao abandono e carecia de 

renovações a nível público e privado, com necessidades revitalizadoras 

urbanas, sociais e económicas e ao mesmo tempo com necessidade de 

criação de investimentos e oportunidades para atrair os indivíduos a 

permanecer nesta zona 

A proposta feita pela UrbeClérigos foi a única  a ser apresentada no 

concurso público aberto pela Câmara Municipal do Porto, dando inicio ao 

processo de reabilitação a partir de 2010, num investimento privado que serve 

de inspiração para outros projectos, que garante os espaços comerciais bem 

frequentados funcionando como loja âncora na cidade, apostando num 

conceito de comércio de rua que privilegia a abertura do espaço à cidade 

através de uma passagem pedonal a céu aberto, que liga a Livraria Lello à Torre 

dos Clérigos, sendo capaz de proporcionar abrigo e conforto aos transeuntes. 

Este projecto conta também com a requalificação do parque de 

estacionamento subterrâneo, e um desenho das fachadas com estrutura em 

betão e vidro, inovando também a apresentação de uma arquitectura mais 

arrojada e dinâmica servindo de elemento de excepção numa zona de 

carácter histórico, apostando também numa inovadora área ajardinada com 

cerca de 4500 metros quadrados, que propicia ao convívio e à realização de 

pequenos eventos permitindo ultrapassar a lacuna de oferta de espaços verdes 

na baixa do Porto. 

Desta forma, o projecto acrescenta estabilidade pública e acrescenta 

segurança e bem-estar para quem permanece, podendo usufruir da dinâmica 

do espaço e do convite à sua utilização resultando o Passeio dos Clérigos num 

bom exemplo do potencial revitalizador que os projectos de reabilitação 

urbana podem ter no centro das cidades. 
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Figura 41 | Intervenção urbana na zona industrial de Lisboa 
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RENOVAÇÃO URBANA 

 

Renovação Urbana é o conjunto de operações urbanísticas que visam a 

reconstrução de áreas urbanas subocupadas ou degradadas, às quais não se 

reconhece valor como património arquitectónico ou conjunto urbano a preservar, com 

deficientes condições de habitabilidade, de salubridade, de estética ou de segurança, 

implicando geralmente a substituição dos edifícios existentes. Este conceito pode 

abranger acções de reabilitação, e é por vezes confundido com o de reabilitação, o 

qual no entanto supõe o respeito pelo carácter arquitectónico dos edifícios em questão 

(DGOTDU, 2000:159).  

Por meio desta afirmação, é um conceito que se identifica com o 

rejuvenescimento de áreas degradadas ou antigas, onde não se determina 

uma valorização do património arquitectónico e é marcado pela ideia de 

demolição do espaço e das pré-existências substituindo por novas construções 

geralmente com características morfológicas e tipológicas diferentes 

adaptando-se às novas necessidades. Esta política de intervenção produziu 

efeitos sociais por onde foi aplicada particularmente em casos de cidades norte 

americanas e francesas que implicou uma reocupação de actividades 

económicas nas zonas centrais (como escritórios e empresas do sector 

financeiro), retirando as de fraca capacidade económica sem força para 

competir no mercado imobiliário e a expulsão da função residencial dos 

núcleos centrais (gentrificação) através de processos de periferização das 

classes médias. A ideia de renovação implica uma mudança estrutural 

abrangendo a dimensão morfológica (forma da cidade e da paisagem), 

dimensão funcional (relacionado com a base económica e das funções 

associadas que podem sumir ou ser substituídas) e a dimensão social (através 

da substituição de residentes por outros com melhor rendimento, instrução e 

estilo de vida). Sendo assim, é uma operação de carácter zonal a qual se: 

 

(…) procede à substituição das estruturas existentes; envolve, portanto, a 

demolição de edifícios e a construção de novos imóveis. Pode ser pontual ou 

difusa quando, fruto da iniciativa privada, se destrói hoje um edifício aqui, 

amanha outro ali, sem alteração da malha pré-existente, ou total quando se 

trata de uma operação de planeamento sobre uma área visando a mudança 

dos prédios e também da malha urbana e das infra-estruturas que a suportam 

(SALGUEIRO, 1992:390) 
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Figura 42 | Parque das Nações (antes) 

Figura 43 | Parque das Nações (depois) 
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CASO DE ESTUDO 

 

Um dos processos de intervenção de Renovação Urbana mais 

conhecidos é o Parque das Nações, outrora EXPO ‘98, que surgiu mais tarde 

após terem sido aplicados algumas intervenções durante o Estado Novo, 

quando era exigido o restauro apenas de monumentos e da substituição da 

malha urbana antiga por preocupações higienistas e de necessidades viárias. 

O Parque das Nações era uma zona ocupada por grandes infraestruturas 

industriais como a refinaria da Petrogal e depósitos de produtos petrolíferos, o 

Matadouro Industrial de Lisboa, Depósito Geral de Material de Guerra, a 

Estação de Tratamento de Águas Residuais, o Aterro Sanitário e a Estação de 

Tratamento de Resíduos Sólidos de Beirolas e ainda algumas instalações 

portuárias. Antes da intervenção da EXPO ‘98, registava-se um estado de 

degradação e poluição nesta zona devido ao tipo de indústrias instaladas, à 

sua implantação desordenada, ao mau domínio do solo mantido em situação 

expectante em condições clandestinas e ao envolvimento da zona industrial 

portuária pelo tecido urbano, criando uma situação de conflito de interesses 

face à maior dinâmico do uso urbano e à incapacidade de resposta dos usos 

instalados. 

Desta forma, procurou-se renovar a cidade com o rio, recuperando o 

ambiente e a paisagem e reconvertendo o seu uso, assegurando a integração 

desta zona no tecido da cidade.  

Ocorreram duas fases desta intervenção, a primeira correspondeu ao 

planeamento e realização da EXPO ’98 abrangendo a concepção do espaço 

público e do edificado (áreas residuais, equipamentos, serviços, 

estacionamentos, zonas-verdes), constituindo uma modernização e 

internacionalização da cidade de Lisboa no domínio das acessibilidades e 

transportes numa operação de carácter zonal numa área que era 

exclusivamente industrial passando a ser zona de lazer, residencial, comércio e 

serviços mantendo ligeiramente funções industriais, transformando 

economicamente a zona e alterando a sua funcionalidade urbana atingindo 

dimensões morfológicas na paisagem e na cidade, e dimensões na esfera 

social, pela substituição de residentes ou visitantes com outro nível de instrução, 

rendimentos e estilos de vida. 

Figura 42 | Parque das Nações (depois) 
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Figura 44 | Parque das Nações  

Figura 45 | Pavilhão Atlântico e Torres Parque das Nações  
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Além disso era importante para a cidade de Lisboa organizar uma 

exposição a nível internacional para celebrar o quinto centenário das viagens 

dos navegadores portugueses dos séculos XV e XVI, uma vez que esses 

acontecimentos se revelaram decisivos para a construção do mundo que 

conhecemos hoje e a imagem que revela do mundo moderno, propondo assim 

uma plataforma temática e festiva, importante para a cidade, para o país e 

para a comunidade internacional.  

A segunda fase corresponde à criação de uma nova expressão onde a 

arquitectura contemporânea, os espaços de convívio e todo o projecto de 

renovação urbana trouxeram novas dinâmicas assumindo-se como uma 

oportunidade de aplicar novos conceitos quanto aos meios urbanos no futuro e 

na relação com o ambiente, a exemplo disso são o Pavilhão de Portugal, 

Pavilhão Atlântico, Oceanário, Teatro de Camões, Torre Vasco da Gama e a 

Gare do Oriente.  

Em suma, esta intervenção em grande escala destaca-se pelos aspectos 

positivos revitalizadores e dinamizadores do espaço, começando pela 

descontaminação do solo e despoluição, iniciando posteriormente processos 

de limpeza como instalação de redes de águas quentes e frias, recolha de lixos 

por sucção, água potável, rega, redes eléctricas e de telecomunicações em 

fibra óptica seguindo-se da construção de redes primárias de esgotos 

domésticos e pluviais, construção de uma nova rede de acessibilidades viárias 

e ferroviárias permitindo uma profunda revitalização em particular do ponto de 

vista ambiental e maximizando as potencialidades de usufruto futuro. 
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Figura 46 | Intervenção urbana Avenida dos Aliados, Porto  
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REQUALIFICAÇÃO URBANA 

 

Requalificação Urbana é um processo social e político de intervenção no 

território, que visa essencialmente (re)criar qualidade de vida urbana, através de uma 

maior equidade nas formas de produção (urbana), de um acentuado equilíbrio no uso 

e ocupação dos espaços e na própria capacidade criativa e de inovação dos agentes 

envolvidos nesses processos (FERREIRA, LUCAS e GATO 1999:124).  

Por meio desta afirmação, identifica-se esta ferramenta de intervenção 

urbana principalmente para a melhoria das condições de vida das populações, 

permite (re)criar uma nova estética em função do desenho já existente de uma 

zona ou cidade. Permite também uma revitalização, recuperação e 

valorização das áreas mais antigas, como centros históricos, ou dos espaços 

públicos, que se encontram em risco de decadência, através de medidas de 

dinamização social e económica, dos equipamentos e infraestruturas, 

promovendo a sua construção e recuperação, com consequente reflexo na 

imagem que a cidade passa para o exterior. Como tal, a Requalificação 

Urbana pode ser vista como um ponto de convergência para outras áreas tais 

como Sociologia Urbana, Geografia, Ordenamento do Território e Paisagismo. 

Porém a sua definição evolui ao longo do tempo mediante os problemas que 

são diagnosticados no tecido urbano.  

Para Moreira (2007:117-118) requalificação urbana é um termo recente em 

Portugal, aparecendo no final dos anos 80, e segundo o documento VALIS – 

Valorização de Lisboa 1990, a autora define requalificação urbana como 

recuperar o sentido da ubicação residencial das populações, através de múltiplas 

acções e medidas, que vão da infra-estruturação à valorização da imagem interna e 

externa, passando pela provisão dos adequados serviços e pela equidade no acesso 

ao emprego.  

Por meio desta afirmação, entende-se requalificação urbana como uma 

intervenção que pretenda criar condições adequadas ao desenvolvimento de 

actividades, proporcionando aos habitantes a sua inclusão no espaço e 

dissipando o ciclo de pobreza a que certas áreas parecem destinadas, 

alterando assim a sua percepção social e devolvendo melhores condições. 
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Figura 47 | Avenida dos Aliados (antes) 

Figura 48 | Avenida dos Aliados (depois) 
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CASO DE ESTUDO 

 

O tecido urbano na Avenida dos Aliados foi alvo de profundas 

transformações urbanísticas desde finais do século XIX conferindo condições 

para se assumir como uma área de destaque na cidade, concentrando 

funções de serviços nomeadamente de actividades financeiras, de comércio, 

instituições cívicas e equipamentos públicos. Era característico na Avenida a 

calçada portuguesa, ajardinada e florida que os portuenses apreciavam e 

estimavam. Nas últimas décadas a Avenida dos Aliados tem vindo a recuperar 

das suas intervenções no espaço, e destaca-se por isso como caso de estudo 

para a requalificação urbana que recentemente foi aplicada para a 

construção da linha D do Metro do Porto, num projecto entregue aos 

arquitectos Siza Vieira e Souto Moura que apesar de envolvido sobre 

contestação uma vez que se alegava que poderia desvirtuar a paisagem 

histórica e tradicional do local e por ser acima de tudo uma posição de 

vanguarda perante a cidade com fortes raízes históricas, o projecto foi 

finalizado e é hoje um dos grandes palcos para eventos de grande dimensão 

que ocorrem na cidade.  

Sendo assim os objectivos desta requalificação urbana seriam a 

requalificação e consequente revitalização do tecido urbano na Avenida dos 

Aliados, através da beneficiação dos espaços colectivos e do aumento das 

condições de acessibilidade e dos transportes de bens e de pessoas, o 

desenvolvimento da atracção residencial de novos habitantes a par da 

melhoria das condições de vida e de habitação e dinamização das actividades 

económicas, particularmente ligadas ao turismo e ao lazer, à criatividade 

urbana, à cultura, ao comércio e aos serviços de proximidade, permitindo a 

valorização dos bens patrimoniais existentes que caracterizam a Avenida, 

conservando a paisagem urbana. 
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Figura 49 | Acupunctura 

Figura 50 | Acupunctura Urbana 
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1.4.3. A ACUPUNCTURA COMO INSTRUMENTO REVITALIZADOR 

 

 

Para além das várias formas revitalizadoras destacadas anteriormente, 

abordamos agora outra forma de estimular a revitalização urbana que aborda 

esses mesmos métodos revitalizadores: a Acupuntura Urbana. Este instrumento 

pretende provar que intervenções urbanas numa pequena escala, possuem 

poder suficiente para irradiar energia transformadora de forma a promover a 

cidade e despertar pontos adormecidos através das influências da reabilitação, 

renovação e requalificação urbana, sendo necessário estudar e analisar cada 

caso para saber que instrumento se pode incidir nas zonas criticas. 

 

Mas de onde vem esta forma de revitalização e como se aplica? 

 

A acupunctura é um método terapêutico originário da China que 

consiste na inserção de agulhas em regiões específicas do corpo e tem como 

finalidade tratar doenças e promover o bem-estar geral do paciente ou ser 

utilizado no tratamento de distúrbios emocionais e é reconhecida como 

especialidade médica pelo Conselho Federal da Medicina. A acupunctura 

estimula as terminações nervosas presentes na pele, nos tecidos e nos músculos 

e esses estímulos seguem pelos nervos periféricos até ao sistema nervoso central 

(medula e cérebro) onde são segregadas substâncias químicas que 

desencadeiam efeitos importantes como analgésico, anti-inflamatório e 

relaxante muscular além de acções moduladores sobre as emoções, os sistemas 

endócrinos e imunológicos e outras funções orgânicas. A acupunctura é 

eficiente no seu tratamento de inúmeras doenças e disfunções orgânicas sendo 

um tratamento recomendado pelas entidades competentes, existindo diversos 

tipos e formas de tratamento por meio de acupuntura algumas delas com uso 

a recursos tecnológicos.  
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Figura 51 |Vários tipos de acupunctura 
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No total existem oito tipos de tratamento de acupunctura: 

 

1- Acupunctura Clássica: é a acupunctura tradicional já referida. Método de 

aplicação através de agulhas finas em diferentes profundidades na pele, 

estimulando zonas do corpo e melhorando o fluxo de energia do organismo. 

 

2-Electroacupunctura: é a estimulação de agulhas por impulso eléctrico, 

possuindo a vantagem de proporcionar estímulos durante muito tempo e com 

intensidade e frequências estáveis. É sobretudo indicado para se obter 

analgesia em nível cirúrgico, patologias cefálicas ou no tratamento de dores 

agudas. 

 

3-Acupressão: é uma técnica feita de pressão pelos dedos nos pontos críticos 

de acupunctura, ou nas mãos ou nos pés, produzindo o mesmo efeito que a 

inserção de agulha de acupunctura com menos intensidade e é recomendado 

para doenças leves, bebés e crianças. 

 

4-Moxabustão: é uma técnica produzida pela combustão de uma erva 

chamada de Artemisia Vulgaris (moxa) nos pontos de acupunctura, originada 

no norte da China, uma região bastante fria, e promove o aumento da 

circulação vital (Ki)para tratar doenças de origem “vazia”. 

 

5-Cupping: é a aplicação de pressões negativas nos pontos de acupunctura, a 

fim de liberar a circulação do sangue, utilizando jarras ou xícaras aquecidas 

para gerar sucção. 

 

6-Sonoacupunctura: é a aplicação de ondas sonoras com frequência acima 

de 400Hz para emitir vibrações e estimular as zonas corporais.  

 

7-Laseracupunctura: é o método da acupunctura tradicional, mas aplicando 

lasers ao invés das típicas agulhas finas. 

 

8-Acupunctura auricular: trata-se de estimular os pontos energéticos da orelha 

estimulando e melhorando o equilíbrio energético do corpo. 
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Figura 52 |Aplicação de Acupunctura Urbana 
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A particularidade desta forma de tratamento é que pode ser entendida 

como uma analogia numa visão de terapia urbana através de intervenções 

pontuais ao longo da cidade, pois é possível estabelecer semelhanças entre um 

corpo humano doente e uma estrutura urbana em decadência ambas com 

necessidades revitalizantes, tal como sugere o autor Jaime Lerner na afirmação 

da sua ideia: 

 

Sempre tive a ilusão e a esperança de que, com uma picada de agulha, seria 

possível curar doenças. O princípio de recuperar a energia de um ponto doente 

ou cansado por meio de um simples toque tem a ver com a revitalização deste 

ponto e da área ao seu redor. Acredito que algumas “magias” da medicina 

podem, e devem ser aplicadas às cidades, pois muitas delas estão doentes, 

algumas quase em estado terminal. (…) Muitas vezes indago para mim mesmo 

por que determinadas cidades conseguem fazer transformações importantes e 

positivas. Encontro inúmeras e variadas respostas, mas uma delas me parece 

comum a todas estas cidades inovadoras: porque nela se propiciou um 

começo, um despertar. É o que faz uma cidade reagir (LERNER, 2011:7-8). 

 

Tal como é aqui referido, o autor Jaime Lerner deposita esperanças em 

cidades que aparentemente parecem estar destinadas ao caos e à desordem, 

mas que pelo método de acupunctura é possível aplicar numa escala e 

dimensão urbana, com o propósito de estimular os pontos desligados das 

cidades, da mesma forma que as agulhas activam os pontos adormecidos no 

corpo humano, criando novas pulsações e estimulando pontos sensíveis ou 

fragilizados por várias deficiências e problemáticas, eliminando-as e 

consolidando uma nova relação e rejuvenescimento espacial e assim irradiar 

energia positiva contagiando o resto da cidade. Jaime Lerner (2011:13) afirma 

também que é fundamental que uma boa acupunctura urbana promova a 

manutenção ou resgate da identidade cultural de um local ou de uma comunidade, e 

uma vez retratados os problemas que falamos anteriormente neste documento, 

concebemos a ideia de acupunctura como uma excelente iniciativa que tende 

a ser uma intervenção rápida e precisa pois não se pode imaginar a introdução 

de uma agulha de pressão longa e dolorosa. 
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Figura 53 |Rua das Flores, Porto 
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CASO DE ESTUDO: PORTO VIVO, SRU 

 

Lerner (2011:14) afirma que a memória da cidade é o velho retrato de família 

e traduz-se numa ideia convicta de que não se pode perder uma referência 

relevante de que nos diz muito implicando sentimentos, encaixando com o 

discurso que fomos tomando ao longo desta dissertação acerca de manter as 

memórias como partículas essenciais para definição de uma identidade. 

Resgatar essas memórias da degradação física do espaço através da re-

habitação da zona, qualificação do espaço público, revitalização do comércio 

e dinamização do turismo, cultura e lazer, foram os objectivos que a sociedade 

anónima Porto Vivo, SRU se comprometeu como missão de conduzir os 

processos de reabilitação na baixa da cidade do Porto, descrevendo-o como: 

 

(..) ponto de confluência e ponto de partida, entidade viva que reage 

às adversidades. Por isso, o centro do Porto que importa reabilitar e revitalizar, 

assume-se como espaço territorial regenerável (…) necessita de se transformar, 

e detém em si a oportunidade para o fazer (SRU, 2005:3). 

 

Por meio deste entendimento, percebemos que a baixa da cidade do 

Porto necessita de ser revitalizada e possui os meios para atingir esse processo o 

qual podemos denominar como Acupunctura Urbana. Esta área nos últimos 40 

anos foi severamente afectada pela desertificação populacional, edificado 

devoluto, vias de trânsito constantemente entupidas e consequentemente 

poluição atmosférica, infra-estruturas envelhecidas e desajustadas contribuindo 

para um grande declínio e pondo de lado potenciais investidores. Sendo assim 

foram definidas propostas de intervenção pontuais para revitalizar a Baixa do 

Porto não só pelos aspectos físicos, mas também tendo em conta a vertente 

social e económica como fundamentais para um desenvolvimento próspero, 

sustentável e dinamizador nos seus mais diversos domínios, mas respeitando 

sempre a identidade do espaço onde é efectuada a mudança num processo 

que se pretende recuperar património e memórias.  
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Figura 54 |Praça das Cardosas, Porto 
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A prosperidade económica e cultural dá-se no século XIX, numa época 

em que a forte actividade comercial contribuiu para a afirmação de uma forte 

identidade e de um património construído ao longo dos tempos e embora 

actualmente não sendo um cenário tão animador como antes, o centro do 

Porto é ainda espaço aberto à polarização à escala europeia e ponto de 

referencia para espaço de actividades comerciais e culturais.  

Em jeito de acupunctura urbana na baixa histórica do Porto, o 

movimento Masterplan Porto Vivo – SRU, (2005:5) pretende reabilitar e revitalizar o 

centro do Porto, e também respeitar o que caracteriza o seu território, os seus edifícios, 

as suas gentes e o seu modelo de desenvolvimento, não podendo, no entanto, ficar 

aquém da necessária transformação do processo urbano. Por ser um território que foi 

formado segundo princípios urbanísticos do passado, encara-se como uma 

virtude pois encerra um tipo de valor patrimonial único e uma mais valia face à 

concorrência das periferias. Como a acupunctura urbana se refere a casos 

pontuais num determinado território e não apenas casos específicos, na baixa 

histórica do Porto conseguimos depreender a preocupação existente em 

promover este conceito de revitalização, evidenciando a Rua das Flores, 

anteriormente designada por Rua Nova de Santa Catarina das Flores, que nos 

conduz a um imaginário de outros tempos. A Rua das Flores afirmar-se-ia como 

um dos mais importantes eixos de circulação da época retirando importância 

ao eixo viário existente. Esta operação permitiu a valorização do espaço e do 

comércio tradicional baseado no historial das actividades dos comerciantes. 

Não muito longe o pátio das Cardosas representa um trabalho notável 

de reabilitação urbana, tratando-se de um quarteirão delimitado a norte pela 

Praça da Liberdade, a nascente pela Praça Almeida Garret, a sul pela Rua das 

Flores e a poente pelo Largo dos Lóios. O quarteirão inclui o Hotel 

Intercontinental ocupando o Palácio das Cardosas dando o nome ao 

quarteirão e a intervenção permitiu abrir ao público uma nova praça no interior 

do quarteirão onde se efectuam pequenas feiras e eventos para atração do 

comércio e das pessoas. O edificado construído entre os séculos XVI e XX 

encontravam-se na sua maioria devolutos, e com anexos construídos de forma 

desorganizada. Dada a importância histórico-cultural do local, houve uma 

grande preocupação em manter as fachadas e preservando o máximo possível 

de elementos de valor patrimonial como cantarias e caixilharias.  
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Figura 55 |Desfragmentação Urbana 
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Estes diferentes modelos de intervenção urbana falados anteriormente 

assentam-se dentro de um modelo de revitalização, que apesar de não serem 

distintos entre eles face às suas definições e funções aplicáveis no território, 

apresentam-se como apelos de gestão ao combate das problemáticas que 

tendem a ocorrer no espaço físico da cidade e nos seus edificados. São 

processos que realizam uma boa resposta aos conflitos urbanos fruto de 

planeamentos estratégicos e bem articulados. Neste contexto, a revitalização 

urbana e os seus componentes, assume e promove vínculos entre territórios, 

pessoas e actividades, garantindo sustentabilidade em diferentes níveis de 

domínios e com intenções claras de melhorar a qualidade de vida de um 

determinado território. Habitabilidade e sustentabilidade de uma comunidade 

local são os principais objectivos que estes conceitos se regem, através de 

elementos atractivos como as oportunidades de emprego, comércio, lazer e 

garantia de condições dos serviços de apoio aos diferentes grupos sociais 

residentes. Enquanto processo integrador, revitalização significa dinamização 

das áreas consideradas perdidas, degradadas, mortas e uma forma de 

oportunidade para, tal como num jogo de Tetris, poder reconstruir a cidade 

encaixando metodologias adequadas às problemáticas, e reconstruindo as 

suas memórias esquecidas ou substituindo-as por outras mais atractivas, 

valorizando o território urbano e mostrando sensibilidade e cuidados específicos 

na cidade que habitamos tomando consciência de que:  

 

Valorizar o território procura melhorar o cenário, reintegrando todos os 

elementos cénicos, fazendo reanimar os espaços, incentivando actores para a 

criação de um novo guião para a cidade (TAVARES, 2008:22). 
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Figura 56 |Vista Aérea de Amarante 
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CAPÍTULO II 
     A ACUPUNCTURA PARA REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO DE AMARANTE 
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O presente capítulo retrata uma abordagem sobre um objecto de estudo 

que apresenta um conjunto de questões e problemas de várias ordens tendo 

em conta a sua escala, dimensão e expressão. A escolha da equipa docente 

recaiu sobre a cidade de Amarante sendo-nos apresentada uma realidade 

pós-moderna específica pelo que se revela um desafio como ensaio de 

aplicação referente às bases teóricas que foram aprofundadas no capítulo 

anterior. 

Neste capítulo, é necessário tomar conhecimento sobre as 

características de Amarante, recolher informação e todos os dados possíveis 

para compreender em que posição se encontra a cidade enquanto inserida no 

contexto que abordamos ao longo deste documento. Importa também saber 

identificar as problemáticas e anomalias urbanas que a cidade de Amarante 

possui para entender a acupunctura como oportunidade e os seus métodos 

operativos, enquanto instrumento revitalizante aplicável ou não no território. 

Após a análise profunda, a estratégia é delineada de acordo com as 

directrizes de pensamento e será efectuado um ensaio projectual de 

revitalização em jeito de conclusão à abordagem das ideias reguladas.  
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Figura 57 |Cine-Teatro de Amarante 

Figura 58 |Localização de Amarante 
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2.1. O CINE-TEATRO DE AMARANTE 

 

 

O Cine-Teatro de Amarante, localizado no centro histórico, é um dos 

edifícios íconicos da cidade de Amarante. A cidade pertence ao distrito do 

Porto, região Norte e na sub-região do Tâmega. É sede de município limitado a 

norte pelo município de Celorico de Basto, a este por Vila Real e por Santa Marta 

de Penaguião, a sul por Baião, Marco de Canaveses e Penafiel e a oeste por 

Lousada e Felgueiras. O concelho conta com um total de 301,22km² com uma 

população de 56264 de habitantes, segundo os Censos de 2011 realizados pelo 

INE (Instituto Nacional de Estatísticas). Já a cidade de Amarante contabiliza 

11261 habitantes também segundo os mesmos Censos, possuindo uma 

densidade populacional de 186,72 habitantes por km². O centro urbano 

localiza-se geograficamente num espaço de transição entre o Douro Litoral e 

Trás-os-Montes, por onde é atravessado o Rio Tâmega que há milénios serve de 

canal de ligação entre regiões, onde estão também associados os rios Ovelha, 

Olo e Odres.  

O concelho de Amarante é um espaço de contrastes múltiplos que 

oscilam entre um espaço verde e simultaneamente num espaço cinzento uma 

vez que as fronteiras físicas e sociais entre o Litoral e o Interior são ténues. É uma 

região que sofre influências ao nível do comportamento do Grande Porto e da 

Região Norte, tornando-se atractiva, no entanto como se localiza próximo do 

Marão, torna-se repulsiva pelo isolamento sócio-geografico de algumas 

freguesias da margem esquerda do rio. É um isolamento que se traduz pelo 

distanciamento ao centro urbano e consequentemente longe na 

acessibilidade aos equipamentos básicos como os de saúde, educação e 

emprego. O concelho é atravessado por dualismos e desfasamentos 

nomeadamente entre o dinamismo económico e demográfico das zonas 

urbanas e litorais e o despovoamento e estagnação do interior rural. Muitas 

freguesias do concelho revelam-se com enormes dificuldades económicas, 

“expulsando” através de fluxos migratórios, as pessoas para as áreas mais 

urbanizadas ou até mesmo para outros países. Por estes aspectos, a cidade de 

Amarante é um centro em expansão embora possuindo ainda reminiscências 

do espaço rural que marcam os ritmos do núcleo urbano.  
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Figura 59 |Igreja e Ponte de S. Gonçalo 
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Amarante terá provavelmente a sua origem na Serra da Aboboreira, 

durante a Idade da Pedra havendo também registos da Idade do Bronze e mais 

tarde da civilização Romana nas imediações da actual cidade, que só adquire 

maior importância e visibilidade após a chegada de um frade Dominicano de 

nome Gonçalo, nascido em Arriconha do concelho de Vizela, que se fixa 

naquele local para fazer vida eremita, dizendo-se ainda que o seu objectivo 

seria a evangelização e auxílio dos caminhos de Santiago. Foi peregrino em 

Roma e Jerusalém e em 1260 constrói uma ponte que mais tarde cai fruto das 

cheias e do mau tempo. No entanto ela é novamente construída a qual lhe é 

atribuída a construção da ponte primitiva sobre o rio Tâmega. No período que 

mediou a sua queda e construção da nova ponte da autoria do arquitecto 

Francisco Thomaz da Motta, embora algumas fontes afirmem que o autor da 

ponte seja Carlos Amarante, a travessia do rio era efectuada por barcas. Em 

1809 a nova ponte do estilo Barroco e Neoclássico foi recinto da batalha contra 

as tropas napoleónicas, aquando das invasões francesas numa batalha que fez 

com que a cidade ficasse incendiada perdendo parte do património 

arquitetónico da mesma. A sua defesa e a consequente expulsão dos franceses 

deram à cidade o colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade 

e Mérito que ainda hoje é usada no brasão municipal. Francisco da Silveira Pinto 

da Fonseca Teixeira, general responsável pela vitória portuguesa é agraciado 

pela rainha D. Maria I de Portugal com o título de 1º Conde de Amarante.  

S. Gonçalo morre em 1262 e é por ordem régia de D. João III que foi 

mandado edificar o Mosteiro em honra ao santo, começando por ser 

construída em 1543 e prolonga-se até 1620 fazendo com que este mosteiro 

integre estilos artísticos diferentes da igreja e dos claustros, tais como o gótico 

tardio, renascimento italiano, barroco e o classicismo espanhol. A população 

vai crescendo por consequência das peregrinações que segundo a tradição, 

são feitas ao túmulo de S. Gonçalo. Percorrendo o resto da cidade, deparamo-

nos com a existência da Igreja de S. Domingos de seu estilo Barroco e Rococó 

e ainda a Igreja de S. Pedro com a sua fachada Barroca. Ainda é possível 

encontrar também vestígios do século XV no edifício destinado para os paços 

do Concelho, mais tarde assumindo a função de cadeia que hoje em dia dá 

lugar a comércio, bem como casas nobres do século XVII e século XVIII. 

 



128 
 

 

Figura 60 |Margem direita do rio Tâmega 



129 
 

Em 1944, o edificado assume uma nova proporção com tendência a 

crescer para a margem esquerda do rio que se justifica pelo facto de na 

margem direita o terreno apresentar um declive bastante irregular e 

montanhoso por se localizar a Serra do Marão relativamente perto neste 

território. Com o aumento das instalações administrativas do convento de São 

Gonçalo, a cidade sofre um crescimento repentino a meio do século XX 

caracterizado pelos processos de suburbanização e dispersão que 

prevaleceram com a proliferação de construções nas periferias da cidade e em 

anteriores áreas rurais fruto das acessibilidades acrescidas e do aumento da 

mobilidade individual, verificando que o espaço urbano se encontrava muito 

dependente do centro histórico, evitou-se a circulação automóvel no centro da 

cidade junto à ponte de São Gonçalo e aumentando a sua autonomia com a 

construção de uma nova ponte e ligando-a à estrada nacional em 1967, 

evidenciando os primeiros sinais de um processo de urbanização para a 

periferia do centro histórico. Apesar de o concelho apresentar profundas 

marcas de ruralidade, tem-se desenvolvido ao longo das vias de acesso, nas 

quais se criaram zonas habitacionais novas, um pouco afastadas do seu centro 

histórico. Foram criadas zonas de habitação e implementação de edifícios com 

diversas finalidades, que se tornaram importantes nomeadamente, Tapoban, 

Caves da Cerca, Adega Cooperativa e Colégio de S. Gonçalo. 

O século XX é também o apogeu cultural da cidade com o trabalho de 

Teixeira de Pascoaes e Agustina Bessa-Luís nas letras, Amadeo de Souza-

Cardoso e António Carneiro na pintura. É elevada ao estatuto de cidade a 8 de 

Junho de 1985 coincidindo com o seu feriado municipal. As festas e as romarias 

fazem parte da tradição popular das quais se destaca as “Festas do Junho” em 

homenagem a São Gonçalo e reflete também a cultura da cidade.  

Não sendo muito diferente das pequenas e médias cidades portuguesas, 

Amarante demonstra a sua subtileza com um passado rico e histórico, com a 

sua cultura enquanto influência para a definição de uma identidade própria, 

porém não escapa às transformações sociais e económicas da sociedade, 

onde se reflectem no seu aglomerado urbano provocando impacto na área 

histórica consolidada e consequentemente a sua desvitalização tanto do ponto 

de vista económico como social levando ao abandono e falta de conservação 

do edificado. 
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Figura 61 |Vista aérea geral de Amarante 
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É tomando consideração sobre esse impacto das transformações sociais 

e económicas que se verifica o reflexo de uma sociedade num determinado 

território. Tendo em conta as temáticas e problemáticas abordadas no capítulo 

anterior, é urgente saber identificá-las agora no objecto de estudo e perceber 

o que possui Amarante enquanto atracção e que pontos se resumem como 

oportunidades pontuais para despoletar maior interesse e não se manterem na 

obsolescência e degradação urbana.  

Verifica-se que na cidade de Amarante, o núcleo central histórico de 

interesse relevante é diversificado, dominador e influente quando comparado 

com a periferia mal equipada e monótona. Existe uma dispersão e 

fragmentação do edificado na periferia e inexistência de bens comerciais e 

serviços, apresentando características de cidade dormitório dando a ideia de 

que o processo de gentrificação fora realizado. Há áreas industriais que se 

encontram em grande parte inactivas, como a fábrica TABOPAN e a antiga 

Adega Cooperativa de Amarante VERCOOPE, actualmente demolida restando 

ainda algumas reminiscências do local o que permite uma quebra do 

crescimento e rendimento económico e degradação dos edifícios industriais 

bem como dos espaços envolventes. O resultado destes processos, culmina 

numa cidade “arrumada” com as entidades sociais e as actividades 

económicas no seu determinado lugar, onde se desenvolvem trocas entre 

espaços desiguais e tecem-se interdependências.  

Porém o núcleo central apresenta situações pontuais onde o fragmento 

aparece e que na falta de rigor e preocupação destas forças negativas, 

podem conduzir ao aumento das fragmentações do tecido social bem como 

da organização espacial. Se o próprio núcleo histórico não demonstrar força 

suficiente para dominar e cativar boas influências económicas e sociais, então 

todo o tecido da cidade a pouco e pouco arrisca-se a ser contaminado por 

profundas dinâmicas negativas. 

Assim sendo, o foco é destinado ao centro histórico de Amarante, 

possuidor de recursos patrimoniais e mesmo ambientais, associados à sua 

localização estratégica, com condições que beneficiam para que seja um 

destino desejável e fazer da cidade um lugar de negócio, habitação e lazer, 

daí a importância em reerguer certos pontos da cidade e mostrar um lado 

positivo a quem vem de fora para contrariar as dinâmicas regressivas. 
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Figura 62 |Cine-Teatro de Amarante (actualmente) 

Figura 63 |3D Cine-Teatro 
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Dentro deste contexto, o Cine-Teatro de Amarante ou Cine-Teatro 

Teixeira de Pascoaes, será a referência tomada para demonstrar como a 

revitalização no centro histórico de Amarante será fundamental para projectar 

uma nova solução urbanística e revitalizadora.  

Inaugurado em 24 de Maio de 1947, acompanhando o percurso da 

arquitectura portuguesa do século XX no período de vigência do Estado Novo, 

como obra de promoção privada que concilia os princípios programáticos dos 

espectáculos de cinema e teatro num único edifício e assumindo-se à época, 

como grande equipamento cultural da localidade onde se insere. Infelizmente 

a Câmara de Amarante não possui um historial do Cine-Teatro e por isso são 

poucos os documentos que relatam a história do edifício, sabendo-se apenas 

que neste momento se encontra devoluto (fig. 61 ) e com várias propostas de 

reabilitação. Durante o Estado Novo, a maior parte dos teatros começaram a 

emergir em zonas nobres da cidade e Amarante não foi excepção. Localizado 

no centro histórico e priveligiando as vistas sobre o rio e a paisagem natural que 

oferecem um certo romantismo, são critérios suficientemente apelativos para 

atrair a população e fazer do Cine-Teatro parte da vida da cidade. 

O edifício ao longo do tempo não sofreu nenhuma alteração tendo sido 

apenas esquecido e abandonado, é no entanto possível apreciar a sua 

fachada principal e verificar que ainda se encontra em bom estado de 

conservação sendo minha intenção aproveitá-la, assim como os telhados e o 

pé direito do edifício para não descaracterizar aquilo que em tempos foi um 

dos Ex libris da cidade, tentando preservar a sua identidade o máximo possível,  

o mesmo não se pode confirmar do interior pois não é permitido acesso nem se 

sabe da existência de registos fotográficos, contudo tive acesso às plantas do 

edifício através do gabinete de arquitectura da Câmara Municipal e constou-

se que o interior era bastante compartimentado, com espaços pequenos e mal 

divididos, numa sucessão de divisões emaranhadas e desorganizadas 

confirmando a ideia que estamos perante um edifício que carece de uma 

reabilitação e com necessidades revitalizadoras que devem ser introduzidas 

para dinamizar a localização espacial de carácter histórico.   
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Figura 64 |Centros energéticos no Centro-Histórico 
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2.2.  ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

 

 2.2.1. UM OLHAR REVITALIZADOR SOBRE O CENTRO HISTÓRICO 

 

Perante o cenário de decadência do centro histórico da cidade, é 

urgente encontrar soluções que resolvam os problemas deste núcleo urbano. 

Assiste-se assim à necessidade de revitalização do centro histórico em 

Amarante e consequentemente à atracção de novos residentes e habitantes 

para conter a fuga da população, diversificar a base económica e unir esforços 

para desenvolver incentivos de novas actividades, através da valorização e 

qualificação do espaço público, reforçando também a preservação do 

património histórico-arquitectónico já existente. 

Jaime Lerner (2011:37) afirma que, muitos dos grandes problemas urbanos 

ocorrem por falta de continuidade. O vazio de uma região sem atividade ou sem 

moradia pode se somar ao vazio dos terrenos baldios. Preenchê-los seria boa 

acupuntura. O autor destaca a importância de incluir função que falta a 

determinada região, defendendo que se existe falta de gente em áreas de 

actividade económica e mesmo quando essa actividade é escassa, é porque 

faltam incentivos e o importante é incentivar os serviços. O centro histórico de 

Amarante desenvolve-se e vive precisamente dessa actividade económica 

onde estão presentes património arquitectónico de grande valor como a ponte 

de São Gonçalo e a Igreja que são a principal atracção e de onde se 

desenvolvem as festas e romarias da cidade que se assentam como 

características de uma identidade muito própria.  

Partindo desta realidade, importa estabelecer uma estratégia em torno do 

centro histórico que consiga conter e desenvolver essa actividade económica 

com objectivos claros de atrair mais as pessoas fazendo um apelo ao convívio e 

socialização, convidá-las a interagir no espaço e incentivar a própria comunidade 

a serem os agentes principais a promover esta dinâmica. Desta forma o centro 

histórico valoriza-se não só apenas nos dias de festa e romarias, ganhando um novo 

alento além dos dias festivos, podendo ganhar maior capacidade para atrair 

pessoas, numa zona devidamente equipada, com comércio, serviços, espaços 

para convívio e beneficiando a cidade com este conceito revitalizador e difusor 

de boas práticas acerca da preservação do património arquitectónico como 

forma de produzir e manter uma identidade própria. 
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O1 

O2 

O3 

O4 Figura 65 |Esquema da estratégia 

CINE-TEATRO 

EDIFÍCIO DOS CORREIOS 

SOLAR DOS MAGALHÃES 

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 



137 
 

2.2.1.1. A PROPOSTA DESENHADA (OBJECTIVOS) 

 

 

Assumindo a revitalização como proposta de intervenção à escala 

urbana no centro histórico de Amarante, traçamos agora os objectivos para a 

concretização da estratégia. Neste caso concreto, é possível a intervenção 

pontual ao longo do centro histórico através da acupuntura urbana. O tipo de 

acupuntura usada será pelo método de aplicação de agulhas em zonas críticas 

(onde a agulha é a acção arquitectónica), consideradas como centros 

energéticos desactivados e assim activar os centros de energia para que todo 

o corpo funcione eficazmente, criando uma dinâmica de rua ou um percurso 

que irradie energias. Após a identificação de cada elemento desactivado, 

desmontamos a ideia para cada um deles: 

OBJECTIVO 01- Reabilitar a Estação Ferroviária numa Escola de Artes e 

Ofícios, atraindo comunidade mais jovem e promover sistemas de ensino; 

OBJECTIVO 02- Reabilitação urbana do espaço público e da ruína do 

Solar dos Magalhães para a formalização de um espaço de dimensão artística 

aberto ao público, com mobiliário urbano adequado, onde se farão 

actividades culturais como música, teatro e eventos multimédia; 

OBJECTIVO 03- Refuncionalização do Edifício dos Correios para 

exposição de trabalhos realizados na Escola de Artes e Ofícios; 

OBJECTIVO 04- Reabilitação do Cine-Teatro numa Escola Superior de 

Artes Performativas e reabilitação urbana do espaço público adjacente, com 

adição de mobiliário urbano e zonas ajardinadas. 

Figura 66 | Quadro de Objectivos/Acções 

OBJECTIVO ACÇÃO INTENÇÕES 

 

O1- Estação Ferroviária 

A1- Reabilitação da Estação para 

Escola de Artes e Ofícios (trabalhos 

manuais) 

Promover a comunidade ao interesse 

pelas artes manuais 

 

O2- Solar dos Magalhães 

A2- Reabilitação para espaço de 

actividades de dimensão artística e 

cultural (Artes Performativas) 

Aproveitamento da ruína como 

espaço aberto ao público para 

interacção social e cultural 

 

O3- Edifício dos Correios 

A3- Refuncionalização do edifício 

para local de exposição (Artes e 

Ofícios) 

Aproveitamento do edifício como 

espaço aberto ao público para 

exposição de trabalhos 

 

O4- Cine-Teatro 

A4- Reabilitação do Cine-Teatro 

numa Escola Superior de Artes 

Performativas 

Promover a comunidade ao interesse 

pelas artes cénicas e da música 
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de mobiliário urbano e zonas ajardinadas.  

Relação entre edifícios de Artes Performativas 

Relação entre edifícios de Artes e Ofícios 

Figura 67 |Percurso da Intervenção Urbana 
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O percurso traçado começa pela Estação Ferroviária, sendo 

fundalmental dignificar uma outra projecção à estação e seus armazéns que se 

encontram devolutos, preservando o valioso património ferroviário entendendo 

esta infra-estrutura como um marco cultural e histórico, local e regional que 

importa manter. O edifício será aproveitado para uma Escola de Artes e Ofícios 

e promove trabalhos artesanais ou criatividade no design. Ao descer a Rua 

Carlos de Amarante, deparamo-nos com a ruína do Solar dos Magalhães, um 

dos principais pontos turisticos da cidade e também símbolo da resistência 

contra as tropas invasoras, que acompanhada por uma zona relvada, 

pretende-se que este local seja promovido para actividades ao ar livre de 

dimensão cultural e multimédia, beneficiando da ruína como equipamento de 

apoio para essas actividades. Continuando o percurso pela Rua Cândido dos 

Reis ou Rua Miguel Pinto Martins, chegamos a uma bifurcação onde se localiza 

o edifício dos CTT que se pretende para um espaço de exposição de trabalhos 

relacionados com a Escola de Artes e Ofícios. O edifício encontra-se 

abandonado mas em bom estado de conservação e pode lucrar enquanto 

potencial turístico e cultural, dando maior visibilidade à região e sua identidade. 

Já a chegar perto da margem do rio, chegamos a um espaço âmplo, de 

grande simbolismo religioso e cultural como é a Igreja de São Gonçalo, e o seu 

grande átrio muito convidativo à permanência das pessoas para várias 

actividade lúdicas, beneficiando também da contemplação da paisagem, a 

ponte como elemento histórico, a beleza natural do rio Tâmega e da massa 

verde das árvores que entoam sensações de bem estar. Finalizando o percurso 

já do outro lado da margem, após a travessia da Ponte de São Gonçalo e 

percorrendo a Avenida General Silveira que acompanhada por edifícios que 

ilustram a nobreza da cidade como a Casa da Calçada, existe também o Cine-

teatro que se encontra agora abandonado e dando uma pobre imagem que 

pouco dignifica o que outrora contribuiu cultural e socialmente para a cidade, 

sendo necessário reabilitá-lo, numa Escola Superior de Artes Performativas. 

O conjunto de todas estas medidas será capaz de responder aos 

interesses e modos de vida da comunidade, assumindo uma relação recíproca 

quer pela nova função quer pela utilização do mesmo, atraindo a comunidade 

mais jovem, na promoção da cultura e valores artísticos como cartão de visitas. 
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Figura 68 |Alunos de Dança Contemporânea 
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Amarante possui capacidade para atrair as pessoas e convidá-las a 

permanecer no espaço e usufruir dele quer sejam praças, átrios de Igrejas ou 

passeios que acompanham as margens do rio com mobiliário urbano próprio. 

Porém, sem que ocorram riscos desnecessários para uma eventual perda de 

pessoas na ocupação do espaço público, procura-se preservar o património 

arquitectónico e que essa intervenção influencie o território. Para tomar pleno 

conhecimento desta intervenção, os trabalhos de grupo realizados pela turma 

consideraram-se fundamentais para instrumentalizar os objectivos e suas 

intenções, questionando e entrevistando cada entidade de cada sector de 

trabalho de Amarante (Câmara Municipal, Casa da Cultura, Directores de 

agrupamentos escolares etc.)  

Ao que foi possível apurar, constou-se que houve no passado uma 

proposta para o estabelecimento de um Ensino Superior na cidade de 

Amarante, com intenções de criar novas dinâmicas à cidade bem como 

respectivo desenvolvimento e crescimento, mas que por motivos não revelados, 

não se realizou. Existem serviços que prestam ensinos de música, dança e teatro 

(ensino artístico) garantindo aos alunos uma via diferente, apresentando uma 

grande aderência beneficiando também de uma boa rede de transportes 

escolares e a Câmara Municipal possui um gabinente de comunicação que faz 

a divulgação de eventos artisticos como ópera, teatro, fado, cinema, reunindo 

aqui condições positivas para incentivar a criação de um estabelecimento de 

Ensino Superior tendo as artes performativas como preferência e o Cine-Teatro 

como oportunidade para servir de cartão de visitas a novas oportunidades de 

acesso a cursos superiores, influênciando a procura pelo sector hoteleiro, 

refrescando Amarante com população mais jovem a fixar-se e a residir na 

cidade. A par disto, sabe-se que a revitalização e a reabilitação urbanas são as 

principais apostas de Amarante uma vez que existe uma falta de investimento 

no edificado e falta de visão empresarial e de cooperativismo. Com tudo isto e 

configurando a formalização dos conceitos dos princípios previamente 

abordados neste documento, estão reunidos os ingredientes principais para 

despertar o território de Amarante e incentivar os jovens a optar por uma via 

profissional diferente. 

 



142 
 

 

Figura 69 |Planta de Implantação 

aa 
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2.2.1.2. REABILITAÇÃO DO CINE-TEATRO  

 

O Cine-Teatro, em Amarante, será um equipamento cultural e 

educacional dedicado às Artes Performativas não só por ser uma área de 

formação que tem vindo a ganhar aderência pela comunidade mais jovem 

mas também por respeito à memória da função que outrora teve o edifício no 

passado, adaptando-o agora a uma outra função não muito diferente e ganha 

assim uma nova chance de se afirmar como um elemento fundamental na 

cidade.  

As artes performativas visam formar actores capazes de dialogarem com 

as demais áreas de criação e produção artística intrínsecas às artes cénicas 

transformando assim, o panorama da formação artística. Pretende-se conferir 

capacidade de intervir técnica e criativamente na concepção artística teatral, 

conceber e realizar os seus próprios trabalhos performativos e responder 

criativamente às oportunidades profissionais no campo geral das artes 

performativas assim como transmitir conhecimentos sobre os procedimentos de 

ensaio e produção adequados à criação e realização do espéctaculo e 

apresentações públicas. 

Esta reabilitação é o exemplo à micro-escala da estratégia de 

intervenção por meio de acupunctura urbana e apresenta além da sua 

reabilitação, uma intervenção no espaço público que será o alargamento do 

passeio para tornar a zona de acesso pedonal mais apelativo, que servirá como 

tapete de visitas para o Cine-Teatro. Enquanto Escola Superior, deverá acolher 

os alunos e professores numa espécie de átrio ao ar livre, dinamizando a área e 

os acessos para aceder ao edifício, servindo também para recepção em dias 

de eventos. Para tornar mais rico este processo, o mobiliário urbano terá de estar 

presente como bancos para as pessoas se sentarem, elementos arbóreos, o 

desenho do pavimento sugerindo a ideia de partitura e tendo como pano de 

fundo as vistas do Rio Tâmega e o outro lado da margem como se tratasse de 

um cenário de fundo montado. Apesar do alargamento do passeio, a 

orientação das vias automóveis não serão sujeitas a modificações, sendo 

possível manter a deslocação em ambos os sentidos na Avenida General 

Silveira. 

 



144 
 

 

Figura 70 |Planta Piso 0   
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Esta proposta projectual como já foi referido anteriormente, destina-se a 

responder a um novo programa funcional respeitando as características 

arquitectónicas e morfológicas já existentes e do agregado construído mais 

próximo nomeadamente a antiga Estação de Caminhos de Ferro, as ruínas do 

Solar de Magalhães e o edifício dos Correios. Na Escola Superior de Artes 

Performativas, o volume frontal será mantido, mas todo o corpo de trás será 

completamente renovado respeitando pelo menos o Auditório/sala de 

espetáculos como o corpo central dominante. 

O edifício será constituído por três pisos, sendo que haverá uma lógica 

funcional de organização do espaço público/privado incluindo os seus acessos. 

No piso térreo, à cota da entrada do edifício, localizam-se as montras para 

exposição de eventos e uma pequena área comercial para exposição e venda 

de artigos seguido imediatamente da entrada principal que dá acesso a um 

grande átrio com recepção, sala de estar e acesso à circulação vertical pública 

para os restantes pisos. Próximo a isso, existe um acesso dedicado aos alunos 

para as salas de formação musical para instrução individual ou em dupla, cada 

uma com acesso directo ao exterior de forma a servir de inspiração e 

relaxamento mental e a uma sala de ensaio performativo e os seus respectivos 

apoios e oficinas. Todas estas salas estão dispostas em torno do corpo central 

que corresponde ao auditório. Há também os balneários femininos e masculinos 

que servem também como instalações sanitárias de apoio à sala de formação 

performativa e para quem frequenta as restantes salas de aula neste piso não 

faltando uma circulação vertical para os alunos que distribui para os restantes 

pisos. No corpo central existe o sub-palco, um fosso de orquestra, oficinas de 

iluminação de cena e um armazém de cenografia. Este espaço central está 

ligado apenas a um átrio privado de distribuição privada para todos os pisos 

com circulação vertical por escadas e elevador e ainda um monta-cargas para 

transportar os instrumentos musicais e outras ferramentas de grande porte. 
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Figura 71 |Planta Piso 1 
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No segundo piso existe um espaço de grande dimensão que serve para 

o bar/cafetaria tanto para alunos como para o público que pretenda ver algum 

evento em dia de espetáculos. Esta zona possui também uma esplanada numa 

varanda com vistas para o rio e para a praça que recepciona a Escola Superior. 

O bar naturalmente possui uma copa de apoio e um armazém para guardar os 

produtos que necessita. 

 O acesso vertical público rapidamente encaminha um percurso para a 

sala de espetáculos que é apoiado por uma sala de estar para reunir os 

convidados a interagir e comunicar antes e depois dos eventos, este espaço é 

precedido pela zona de instalações sanitárias masculinas e femininas que tanto 

servem o bar/cafetaria como a sala de espetáculos. Ainda no mesmo corredor 

existe uma saída de emergência com acesso ao exterior que permite a 

circulação tanto para quem está dentro do auditório como para os alunos 

presentes nas salas de aula. As duas salas de aula que se encontram na zona 

traseira do edifício são destinadas praticamente para aulas de conteúdo 

teórico, onde próximas a elas estão duas instalações de serviço e duas 

arrecadações de apoio a material de limpeza e outras ferramentas. Na 

continuação do corredor de circulação e de acesso às várias divisões, 

encontra-se uma zona privada destinada aos actores e a todos os 

intervenientes dos espetáculos a realizar, com dois camarins individuais ambos 

com instalação sanitária e base de chuveiro e dois camarins colectivos 

(masculino e feminino) também eles equipados com balneários. Todos os 

camarins ligam-se a um corredor privado que termina numa antecâmara que 

distribui para o palco do auditório, monta-cargas, vestiário de serviço e para a 

circulação vertical privada. 

No corpo central do auditório, existem cento e trinta lugares para os 

convidados, e o palco possui 2 acessos que se interligam ao átrio privado para 

uma discreta acessibilidade aos funcionários, encenadores e restantes 

responsáveis e técnicos de luz, som e outros efeitos. 
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Figura 72 |Planta Piso 2 
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No terceiro e último piso existe um restaurante para acolher 48 pessoas, 

não possui uma varanda com esplanada tal como no bar, mas dispõe das 

mesmas vistas para o rio com a vantagem de se situar a uma cota superior. O 

restaurante é apoiado por uma copa e um armazém para armazenamento de 

produtos.  

Tal como nos pisos anteriores, o acesso vertical público encaminha para 

um corredor de circulação em torno do volume central, que faz a distribuição 

para as restantes divisões, sendo que é imediatamente precedido pelas 

instalações sanitárias masculinas e femininas de apoio ao restaurante, uma 

papelaria para venda de artigos e material para os estudantes e onde se pode 

fazer impressões assim como requisitar os livros da biblioteca que se encontra na 

zona traseira do edifício que inclui ao mesmo tempo uma mediateca e uma 

pequena varanda no exterior. Perto da biblioteca estão duas instalações 

sanitárias agregadas ao volume central. Na continuação do corredor de 

circulação, existe a sala de professores onde se reúnem para conferenciar e ao 

lado a sala de reuniões para debater assuntos internos. Estas divisões são 

apoiadas por duas instalações sanitárias que se encontram próximas à 

circulação vertical privada e ao átrio privado que dá acesso ao volume central 

do auditório, mais precisamente para a varanda de palco e ao armazém de 

cenário onde estão armazenados equipamentos cénicos. Do lado oposto à 

varanda está a sala Régie equipada para projecção de filmes, vídeos ou outro 

tipo de apresentações. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Encerrando este trabalho de investigação, verificamos que foi possível 

responder a questões que nos propusemos abordar inicialmente. 

No cenário actual das cidades pós-modernas, soubemos identificar os 

problemas originados pelos avanços tecnológicos e científicos e o progresso dos 

transportes e das comunicações na segunda metade do século XX como 

factores responsáveis pela ruptura do planeamento urbano e das dinâmicas 

socioculturais, cujas problemáticas, as cidades não são capazes de assimilar e 

acompanhar, comprometendo assim a qualidade de vida. 

Consequentemente, os centros-históricos apresentam-se como o alvo 

mais vulnerável ao enfrentar estas grandes dificuldades na adaptação destas 

novas formas de vida, levando-os ao seu declínio, ao abandono do património 

arquitectónico histórico, à perda da sua identidade e à emergência de novas 

centralidades frequentemente acompanhadas pelas periferias das cidades.  

Sendo assim, assistimos à necessidade de revitalizar os centros históricos 

das cidades, onde a arquitectura aparece com um papel fundamental e 

interventivo na medida que carrega uma responsabilidade de servir a 

população prestando as melhores condições, considerando a preservação do 

património histórico-cultural uma prioridade e impedindo o seu declínio, 

tentando conter a fuga da população, diversificando a base económica e 

desenvolvendo esforços no sentido de captar e incentivar novas atracções e 

actividades, valorizando e qualificando o espaço público enquanto o valor 

histórico do património existente é reforçado. Dentro deste contexto, a 

acupunctura urbana assume-se como um instrumento revitalizador que tende 

a ser eficaz pela sua rápida aplicação e pela estimulação dos centros 

energéticos activando-os e consolidando uma nova relação e rejuvenescimento, 

irradiando energias positivas e boas práticas urbanas que contagiam o espaço, 

promovendo o desenvolvimento económico e comercial dos centros históricos. 

Na cidade de Amarante concluímos que o centro histórico é rico e 

diversificado, mas apresenta momentos pontuais que revelam carências de 

uma estratégia que promova a atracção da população e a conservação do 

património existente. 
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É uma zona que não perdeu total capacidade de atrair as pessoas a 

frequentar o espaço, mas observa-se a importância de activar os centros 

energéticos para que todo o corpo funcione eficazmente, contrariando as 

dinâmicas regressivas. 

Este ensaio projectual desenvolvido evidencia-se como uma 

experimentação de como se poderia iniciar o processo de revitalização nos 

centros históricos e a partir desta perspectiva, assentando-se numa intervenção 

específica condizente com as pretensões desejadas, vemos a oportunidade de 

aplicar a acupuntura urbana no tecido histórico de Amarante como a melhor 

estratégia, a partir duma intervenção à escala urbana e tomando como 

referência à escala do edifício, a reabilitação do Cine-Teatro de Amarante 

numa Escola Superior de Artes Performativas e a requalificação do espaço 

público. 

Concluímos assim que este trabalho corresponde a um bom ensaio 

exemplificativo, na obtenção de respostas às questões formalizadas, na 

sustentação dos motivos e intenções que determinaram uma estratégia de 

solução, na importância de criar condições de dignidade e de 

desenvolvimento que incentivem a revitalização e conservação do património 

histórico e na consciencialização da importância que a arquitectura se revela 

na sociedade não sendo apenas uma ferramenta para construir, mas também 

para moldar as vivências, gerir relações e determinar soluções capazes de 

responder aos desafios que se manifestam numa época específica. 
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Anexo I 

Escola Superior de Música do Instituto Politécnico de Lisboa  

Arquitecto: Carrilho da Graça 

Localização: Lisboa, Portugal 

Ano: 2008 

Tipo de projecto: Educacional 
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